
PRINCIPEZINHO

Brigue

Incorporação: 1822.

Baixa: Nada consta.

Embarcação de madeira com propulsão a vela e aparelhada a brigue, construída na

Bahia, entre 1812 e 1813, na administração do fidalgo português Marcos Noronha e Brito, o

Conde  dos  Arcos.  Artilhada  com  dez  peças,  chegou  ao  Rio  de  Janeiro,  procedente  de

Salvador, Bahia, a 22 de janeiro de 1814, sob o comando do Capitão-Tenente Bernardino

Gonzaga. Partiu novamente para Salvador a 19 de fevereiro do mesmo ano e regressou ao

porto do Rio de Janeiro no dia 14 de janeiro do ano seguinte. A 24 de fevereiro, voltou à

Bahia de onde retornou a 26 de agosto, suspendendo para Santa Catarina a 30 de setembro e,

em seguida, para Salvador, de onde regressou a 16 de janeiro de 1816. No dia 24 de fevereiro

desse ano, sob o comando do Capitão-Tenente Manuel Pereira de Macedo, partiu uma vez

mais para aquele porto. 

Em 1818, achava-se na Bahia, onde foi lançado ao mar a 24 de março, sob o comando

do Capitão Tenente Francisco Elesbão Pires de Carvalho e Albuquerque, a fim de realizar um

cruzeiro de dez dias entre a Bahia e a Torre de Garcia d'Ávila, ou onde melhor achasse para

repelir os corsários, acompanhado do navio Lord Wellington. Regressou ao Rio de Janeiro em

agosto e, a 13 de setembro,  fez-se ao mar sob o comando do Capitão de Fragata Pereira de

Macedo, retornando a 23 de outubro. Fez-se de vela para Angola a 16 de junho e 1819, tendo

o Capitão de Mar e Guerra Santos Lopes como seu comandante, e regressou a 20 de janeiro

de 1820. Partiu para Santos a 5 de fevereiro e retornou ao Rio de Janeiro a 22 de julho desse

mesmo ano. 

A  28  de  julho  de  1822,  velejou  para  Santos,  sob  o  comando  do  Capitão-Tenente

Theodoro de Beaurepaire, onde auxiliou no enfrentamento a um motim militar, em terra, e de

onde regressou ao porto do Rio de Janeiro, a 5 dezembro, já incorporada às Forças Navais da

Marinha  Imperial  Brasileira.  Em  novembro  de  1822,  embarcaram  no  Principezinho o



Segundo-Tenente João Batista de Souza e o Cirurgião Dr. Jacinto Rodrigues Pereira Reis, que

desembarcaria  somente em outubro de 1823. Em 8 de dezembro de 1822, o navio ainda

retornaria a Santos, sob o comando do Capitão-Tenente Francisco Rodrigues Lima. Não mais

se tendo quaisquer informações suas, até o presente instante. 

     


