004 - Almirante Francisco de Sousa Coutinho

Dados Biográficos

Nascimento - Em Portugal.

Formação e atividades principais - Tenente em 18 de junho de 1782; Capitão-Tenente
em 03 de outubro de 1785; Capitão de Fragata em 16 de dezembro de 1789. Em 1790, como
Capitão de Fragata substituiu, no governo das capitanias do Pará e do Rio Negro, a Martinho
de Souza e Albuquerque. Nesse cargo prestou inestimáveis serviços, notadamente no
incremento que deu à agricultura, procurando introduzir nas ubérrimas terras da sua capitania
plantas exóticas de importância alimentar. Promovido a Capitão de Mar e Guerra em 15 de
fevereiro de 1795; Chefe de Divisão em 10 de setembro do mesmo ano. Chefe de Esquadra
em 17 de julho de 1797. Atribui-se a ele, segundo Teixeira de Melo, haver durante o seu
governo, no período de 1790 a 1803, feito importar de Caiena a cana-de-açúcar, sendo desse
modo o Pará o primeiro lugar do Brasil que a teve, não obstante o seu aproveitamento
inteligente e ostensivo, ter cabido a outras regiões do país. Graduado a Vice-Almirante em 17
de dezembro de 1802 e efetivado em 24 de junho de 1807. Neste mesmo ano foi nomeado
Conselheiro do Almirantado.
Depois de deixar o governo da capitania regressou a Portugal, de onde, já no posto de
Vice-Almirante, chegou ao Rio de Janeiro a 7 de março de 1808, fazendo parte do séquito de
D. João VI, quando da trasladação da família real para o Brasil; aqui, foi promovido a
Almirante, posto em que faleceu. Pertenceu ao Almirantado Português.

Atividades no STM - Ingressou como Conselheiro de Guerra no Conselho Supremo
Militar, conforme alvará de 1º de abril de 1808.

Falecimento - 19 de novembro de 1820. Foi sepultado na Igreja de São Francisco Xavier,
Engenho Velho, Rio de Janeiro - RJ.
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