
PROVIDÊNCIA

Brigue

Incorporação: 1810.

Naufrágio: 1835.

   

Navio  de  madeira  com propulsão  a  vela  e  aparelhado  em brigue-escuna.  Tinha  as

seguintes  características:  comprimento:  79  pés;  boca:  21,6;  e  pontal:  14,6.  Sua  artilharia

contava de três canhões. Foi construído no Arsenal de Marinha da Bahia em 1810, há ainda

outra versão de sua construção ter ocorrido na colônia portuguesa de São Tomé, também

naquele ano. Em 2 de janeiro de 1812 entrou no Rio de Janeiro sob o comando do Primeiro-

Tenente Miguel de Souza de Mello e Alvim, futuro Almirante e Ministro da Marinha (1828-

1829). 

Zarpou para Santa Catarina em 14 de janeiro de 1815 e retornou para o Rio de Janeiro

em 23 de agosto. Seguiu novamente para Santa Catarina, de onde voltou com dez dias de

viagem a 17 de fevereiro de 1816. Incorporado à Esquadra que ia operar ao Sul velejou a 12

de junho, comandado pelo Capitão-Tenente Manuel Antonio Barreiro.

Fez-se de vela em 29 de outubro de 1820, tendo partido de Lisboa aportou em Cabo

Verde  de onde suspendeu  a  5 de  agosto  de  1821 depois  de  quase  sete  horas  e  meia de

combate  contra  uma  corveta  e  um  brigue  dos  insurgentes  artiguenhos  foi  morto  o  seu

comandante  e  mais  alguns,  além  de  sete  que  caíram  ao  mar,  neste  combate  o  brigue

Providência perdeu vergas e cabos ficando sete homens feridos. 

Velejou  para  Montevidéu  em 10  de  março  de  1826,  sob  o  comando do  Segundo-

Tenente João Evangelista  Pitada.  Foi  incorporado à  Esquadra em operações  de Guerra  e

assumiu seu comando em 14 de maio daquele ano o Primeiro-Tenente Augusto Wanceslau da

Silva Lisboa, entrando em combate no dia 11 de junho. 

Em 19 de agosto de 1827 assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Antônio Leocárdio

do Couto. Em 1829 achava-se em Montevidéu incapaz de navegar, quando entrou em reparos

no Arsenal da Marinha da Bahia, sendo quase todo remodelado. Em 7 de junho de 1831 fez-



se de vela para o Rio de Janeiro e foi passada sua mostra de armamento em 17 de julho de

1833, vindo a naufragar em setembro de 1835. 


