
 

DONA ISABEL 

Corveta 

Incorporação: 26 de maio de 1855. 

Naufrágio: 11 de novembro de 1860. 

 

O Arsenal de Marinha da Bahia, desde os tempos coloniais até a sua extinção pelo 

regime republicano foi um dos mais produtivos. Foram lançados ao mar excelentes vasos da 

Armada pelos seus estaleiros. Entre outros, se destaca essa corveta, cujo nome lembra o da 

Princesa Imperial Dona Isabel, filha do Imperador Pedro II e de Dona Teresa Cristina. Nasceu 

no Rio de Janeiro em 1846, casou em 1864 com o Príncipe francês, D. Gastão de Orleans, 

Conde d’Eu. Foi, por três vezes, regente do Império, em 1871-72, em 1875 e em 1887-88. 

Sancionou as Leis do Ventre Livre e da Abolição da Escravatura, em 13 de maio de 1888. Foi 

banida com a Família Imperial quando da proclamação da República. Faleceu na França. 

Em dezembro de 1852 por determinação do Ministério da Marinha foi batida a quilha de 

uma corveta no Arsenal de Marinha da Bahia. Seu risco foi calcado no plano da Corveta 

Dona Januária, do construtor naval Wanden Susch, tendo apenas pequenas modificações em 

sua estrutura para receber artilharia de maior calibre. As alterações sofridas deveram-se ao 

Engenheiro Manoel de Góes Muniz Teles Júnior, que acompanhou toda a construção. Por 

meio do Aviso de 23 de dezembro de 1852, foi-lhe imposto o nome de Dona Isabel, sendo 

lançada ao mar em 19 de março de 1855, entre aclamações populares. 

Tinha as seguintes características: deslocamento 617 t; 117 pés de quilha e 130 pés entre 

perpendiculares; 35,7 pés de boca, 17 pés de pontal. Era aparelhada a barca. O seu 

armamento constava de 20 peças de calibre 30, antecarga do sistema Paixhans.  

Sua lotação foi fixada em 230 homens em tempos de guerra e 180 em tempos de paz. 

Foi lhe passada Mostra de Armamento em 26 de maio de 1855, assumindo o seu comando o 

Capitão de Mar e Guerra Manoel Francisco da Costa Pereira, nomeado por Aviso de 8 de 

junho de 1854.  



 

No dia 20 de dezembro de 1855, zarpou em viagem de instrução com guardas-marinha, 

tocando no Cabo da Boa Esperança e na Ilha de Santa Helena, regressando em 28 de 

fevereiro de 1856, levando 30 dias de ida e 27 de regresso. Era seu comandante o Capitão de 

Mar e Guerra João Custódio d’Houdain, que deixou o comando em 1
o
 de julho de 1857.  

No regresso ao Rio de Janeiro passou por algumas obras e foi-lhe passada Mostra de 

Armamento em 26 de maio de 1856. Nesse mês, uma parte de sua guarnição, embarcada no 

Vapor de Guerra Paraense saiu à barra do Rio de Janeiro para assistir à execução da sentença 

de morte proferida contra um Imperial Marinheiro que assassinou um oficial da Corveta 

Recife. Na distância de 15 a 20 milhas da barra no dia 28 de maio, o réu foi executado.  

No dia 11 de janeiro de 1858 zarpou para Montevidéu, de onde regressou em 18 de abril. 

Em 31 de dezembro de 1859, sob o comando do Capitão de Corveta Bento José de Carvalho, 

irmão do futuro Almirante Visconde de Inhaúma partiu do Rio de Janeiro em viagem de 

instrução com uma turma de guardas-marinha, levando a bordo 32 oficiais e 189 praças da 

guarnição. Entraram em seu itinerário vários portos do Mediterrâneo. Em 1860, encontrava-se 

no Porto de Nova Iorque, onde entrou no dique para reparar o costado e forrar de cobre novo.  

Em 12 de agosto se encontrava no Porto de Nápoles, quando embarcaram a bordo o 

Conde e a Princesa Maria Januária, irmã de Dom Pedro II, com seus dois filhos, a fim de 

seguirem para Marselha.  

No Porto de Marselha, o Segundo-Tenente Marques Guimarães no dia 2 de outubro de 

1860 teve de salvar uma das náufragas do vapor espanhol Marselha que, do escaler em que se 

achava, foi arrebatada por um golpe de mar. Também naquele porto francês, foi sepultado um 

dos componentes da turma de instrução, o Guarda-Marinha Carlos Pereira de Macedo.  

No dia 30 de outubro de 1860 a Corveta deixou o Porto de Marselha e velejou com 

destino ao Estreito de Gibraltar. No dia 11 de novembro daquele ano, o navio foi atingido por 

um temporal do quadrante sul que o levou ao naufrágio na Costa do Marrocos, seis milhas ao 

Sul do Cabo Espartel.  

A guarnição tentou salvar a corveta do temporal, mas o vento era forte e as ondas 

erguiam-se na imensidão do Oceano. Testemunhas do naufrágio como o Segundo-Tenente 



 

José Marques Guimarães e o Guarda-Marinha Guilherme Rodrigues Villares narraram o 

naufrágio. Assim, o Tenente Guimarães descreveu em uma carta ao seu pai, que foi publicada 

no Jornal do Comércio de 20 de dezembro de 1860: 

Cheios de esperança, assim seguimos (corridos por terrível temporal), quando às nove 

horas da noite (de 11 de novembro) uma forte pancada anunciou estar o navio em um 

escolho. “A bombordo o leme!” ‒ grita o comandante ‒ Orça, orça a vela à ré … Ala braços à 

bolina … Amura papafigos … Orça, orça!. Era já impossível sair do perigo; estávamos 

perdidos e, ao clarão dos relâmpagos, distinguia-se uma nuvem preta que parecia terra. O 

navio atravessou imediatamente as vagas que, até o cesto de gávea, apoderaram-se dele, 

fazendo-o em pedaços em 30 ou 40 minutos... Subi ao meio da enxárcia do mastro da gata 

para livrar-me do mar e coloquei-me no cesto de gávea por ver que mesmo ali corria risco de 

vida. Já todo o costado de barlavento estava em pedaços, achando-se já em baixo o mastro 

grande que, ao cair, causou a morte de grande número de marinheiros e mesmo de alguns 

oficiais que se tinham agarrado às enxárcias.  

Pouco depois caiu o do traquete, que se não partiu, mas sim arrancou o fundo do navio, 

morrendo também nessa ocasião muitos marinheiros que estavam à proa e não podiam passar 

a ré. No meio dos gritos e da confusão ouvia-se a voz de um imperial marinheiro que, 

havendo perdido a razão, desafiava e ameaçava, com uma faca em punho seus camaradas; 

esse infeliz precipitou-se no abismo. Era um quadro horrível... Uns bradavam socorro, outros 

chamavam por seus filhos e parentes, outros despediam-se de objetos mais caros que 

possuíam, outros, enfim, soltando gritos agonizantes, pareciam lutar com a morte à ceder à 

sua ferocidade... Quando o mastro começava a perder os cabos que o seguravam, desci ao 

tombadilho, e pouco depois caiu ele arrastando consigo os infelizes que estavam seguros à 

enxárcia, e suponho não terem descido receando serem arrebatados pelas ondas, restando 

ainda os que se achavam embaixo… Coloquei-me então nas mesas da enxárcia e amarrando-

me com um cabo à malagueta de ferro, ali suportei, por algum tempo, os repetidos golpes de 

mar que, cobrindo todo o tombadilho, me impediram às vezes de respirar.  



 

Desfez-se todo o navio, restando somente a popa, até a altura do mastro da gata… Gritei 

então para todos que se achavam dispersos, que procurassem o tombadilho, o que fizeram 

alguns, tentando outros fazer o mesmo, o que não conseguiram, por ser a força do mar 

superior às suas, ou a isso obstarem os pedaços do navio que, com grande força, jogavam de 

um para o outro lado. Agarrado a este pedaço do navio com quatro guardas-marinha e 

algumas trinta a quarenta praças, lutando com as ondas toda a noite, esperando a morte a cada 

momento. Cansados de esperar pelo dia e expostos ainda às ondas, notamos que o tombadilho 

ia ficando rapidamente em seco, pelo que mandei saltar um homem em terra para examinar a 

passagem, e este gritando que estávamos em praia bordeada de matas, saltamos com água 

pelo joelho, dando graças à Divina Providência por nos ter salvado a vida. 

Por sua vez, o Guarda-Marinha Villares também deixou uma carta: 

Passamos o Estreito de Gibraltar com vento regular, e seguindo ao norte a costa da 

Espanha, estabelecíamos um paralelo entre a nossa soberba costa, cheia de montanhas viçosas 

de arvoredo e essas penedias escabrosas que formam uma bigorna onde vão quebrar com 

fúria as ondas do mar espanhol. Às 11 horas da manhã de 11 de novembro, o tempo declarou-

se inteiramente contrário a nós, e forçoso nos foi afrontar a morte, arribando em busca de um 

porto de abrigo. 

Reúne de novo o comandante os oficiais em conselho e, como nos achávamos na latitude 

de Cadiz, passou-nos de leve pela imaginação esse abrigo: mas o porto é inacessível sem 

prático; tornava-se forçoso abandonar essa ideia e lutar com as vagas, ventos e correntezas, 

transpor ainda uma vez o estreito e procurarmos em Gibraltar uma segura guarita. As rajadas 

cada vez mais fortes desarvoraram nossas velas e era embalde substituí-las, que o mesmo 

destino as aguardava. A maior ordem reinava na corveta. O Primeiro-Tenente Caio de 

Vasconcellos fazia com os mais oficiais as observações necessárias, e o comandante por si e 

pelos oficiais com os dados da observação, determinava a posição do navio. Todas as 

verificações feitas, conclui-se que estávamos ainda ao norte do estreito; mais algum tempo de 

navegação na direção que levávamos e estaríamos no paralelo do canal que, transposto, nos 

poria a salvo do perigo. O denso e negro manto da noite nos havia envolvido; as vagas se 



 

estorciam com fúria e partiam para nós como se nos quisessem tragar; a corveta, porém, 

semelhante a uma gaivota que se esconde por um momento, nas vagas, para delas sair 

vitoriosa, fugia apressada, mas sempre orgulhosa. O destino nos tinha condenado, e inúteis se 

tornavam todos os esforços. 

‒ Terra! ‒ grita o oficial que guardava proa. ‒ Orça! ‒ bradou incontinente o 

comandante. Estávamos ao sul do estreito, em cima de um banco, mas as asas lhe faltaram, 

suas forças estavam alquebradas e seu momento era chegado. O vento redobrou de fúria, o 

mar arrojou-se de encontro ao mísero navio e em três horríveis pancadas o atirou inanimado 

sobre um monte de areia. O vento continuava a soprar e os mastros da corveta caíam inertes 

sobre o convés, precipitando no meio do oceano ou esmagando com o seu peso aquelas 

mesmas criaturas que eles carregavam. 

Era uma agitação completa. Canhões, carretas, escaleres, remos, mastros, tudo se movia 

como se todos procurassem a salvação. O espaço se enchia de vozes. Aqui era uma prece, ali 

uma blasfêmia, acolá uma lamentação, além da queda de um corpo que se lançava no abismo! 

E o mar de Berberia não estava satisfeito... A bela e garbosa corveta fez-se em pedaços dentro 

de 30 a 40 minutos, morrendo no naufrágio o seu distinto comandante que, estimulado para 

que se salvasse, declarou ao grupo que o cercava:  

“A vida de comandante, depois do naufrágio, é fardo que não se deve disputar às 

ondas”. 

Além desse ilustre profissional, pereceram: dois primeiros-tenentes, três segundos-

tenentes, dois cirurgiões, um escrivão, um farmacêutico, 11 guardas-marinha, e 102 inferiores 

e praças, num total de 123 pessoas. Salvaram-se apenas 103. 

Prestados os últimos serviços aos cadáveres dos poucos companheiros que as vagas 

confiaram à praia, cobrindo-os de areia, seguiram os restantes para tanger debaixo da 

proteção do Governo inglês, visto não haver por aquelas imediações nenhuma autoridade 

brasileira. Assim encerra a carta do Guarda-Marinha Villares. 

O Ministro da Marinha, Chefe de Esquadra Joaquim José Ignácio, futuro Almirante e 

Visconde de Inhaúma, que era irmão mais velho do Comandante Bento José de Carvalho, no 



 

Relatório que apresentou a Assembleia Geral Legislativa, em 1861, assim se referiu ao 

naufrágio: 

(...) a 11 de novembro (1860), naufragou na costa da Berberia, seis milhas ao sul do 

Cabo Espartel, a Corveta Dona Isabel que regressava da viagem de instrução, a que fora 

mandada. O desastre teve lugar à noite. O navio, impelido pelo vento e mar que furiosos o 

assoberbavam, despedaçou-se de encontro aos recifes de uma praia inóspita. Cento e vinte e 

três vidas perderam-se fatal e inutilmente nessa noite lutuosa; 100 praças da nossa melhor 

marinhagem e 23 oficiais, pela maior parte moços cheios de futuro e de ardente dedicação à 

vida do mar, que haviam abraçado por escolha os riscos de experiência e conhecimentos 

adquiridos na longa viagem que estava a terminar.  

Nesse transe amargurado, sirva-nos de consolo que oficiais e marinheiros cumpriram 

dignamente o seu dever. O Comandante da Dona Isabel, Capitão-Tenente Bento José de 

Carvalho, houve-se, pelo unânime testemunho dos que sobreviveram, com a calma e energia 

de um verdadeiro e nobre marujo. Até o último extremo lutou para salvar a corveta, e quando 

o raiar do vento e escarcéus do mar, que redobravam a cada instante, lhe arrancaram a última 

esperança, fez-se mártir da religião do dever: pereceu com o navio, que lhe fora confiado. 

É grato, entretanto, dizer-vos que as 103 pessoas, sendo 10 oficiais e 93 praças, que 

lograram escapar à catástrofe receberam por toda parte sem distinção de classe as mais gratas 

provas de simpatia, até dos próprios marroquinos, entre os quais encontraram tratamento 

humano e bom agasalho. O Governo Imperial já mandou agradecer, como era de sua rigorosa 

obrigação, ao Vice-Rei de Tanger, Mulley-Abbas, a Mr Drumond Hay, Ministro de Sua 

Majestade Britânica em Marrocos, ao Sr. José Collaço, Vice-Cônsul português em Tanger, a 

Mr. Kerby Green, Cônsul inglês na mesma localidade, ao Encarregado de Negócios da 

Espanha, Capitão Lugran, Comandante da Corveta inglesa Argus, e a outros, aos serviços que 

prestaram aos náufragos. 

Apenas alguns escaparam ao total destroço do navio, que foi vendido em Tânger por 490 

pesos. A viagem que tão desgraçadamente terminou, fora encetada e continuava sob os mais 

lisonjeiros auspícios; a jovem oficialidade, guiada por um chefe respeitado e querido, achou 



 

mais de uma ocasião de prestar serviços, desses que honram uma classe, e de representar com 

brilho e aplauso o país a quem pertenciam. O triste acontecimento, que destruiu em flor tantas 

esperanças, encerra porém, uma lição grandiosa: só a luta engrandece o homem; e a luta com 

os elementos eleva-o acima do comum da humanidade. Assim encerra o Relatório do 

Ministro. 

Da oficialidade do navio faleceu no naufrágio o Capitão-Tenente Bento José de 

Carvalho, Comandante, os Primeiros-Tenentes Caio Pinheiro de Vasconcellos e Antônio 

Moreira das Neves Filho. Os Segundos-Tenentes Antônio Alves dos Santos, Francisco 

Ferreira Pinto e o Capelão Manoel Maria de Matos Pinto. Faleceu também o escrivão F. J. da 

Cunha, os Médicos J. H. Janner e J. C. Martins e o farmacêutico Torres. Conseguiram se 

salvar o Primeiro-Tenente João Mendes Salgado, Jacinto Furtado de Medonça Paes Leme, 

Fernando Dias de Mendonça Segundos-Tenentes Marcelino Perdigão de Oliveira Ribeiro, 

José Marques Guimarães e o Mestre Antônio Joaquim. 

Os Guardas-Marinha que faleceram no naufrágio foram: Frederico Carlos Ferreira da 

Cruz; Isidório de Sena Madureira; João Caetano da Silva Jr; João Maria dos Anjos Esposel; 

José de Araújo Góes; José Joaquim Garcia Sobrinho; José Lúcio dos Santos Caldeira; José 

Maria de Santa Bárbara Garcia; Manoel Alves de Azevedo Sampaio e Manoel Gomes de 

Abreu Villar. Conseguiram se salvar os Guardas-Marinha: Antônio Luis de Castro Barbosa; 

Francisco Soares de Andrea; Guilherme Rodrigues Villares; Henrique Messeder da Rocha 

Freire; Joaquim Xavier de Oliveira Pimentel; José Antônio de Alvarim Costa; José Carlos 

Pereira de Macedo; Manoel Marques Macedo e Carlos Nunes de Souza. 

No dia 27 de dezembro de 1860 foram celebradas na Capela Imperial solenes exéquias 

pelas almas dos mortos da corveta. Assistiram a elas o Imperador D. Pedro II, trajando a farda 

de almirante, a Imperatriz D. Teresa Cristina, trajando rigoroso luto, toda Corte, oficiais de 

mar e terra e grande número de autoridades civis. 

Os náufragos foram embarcados na Corveta inglesa Argus, que os levou para Gibraltar, 

de onde passaram à Lisboa, embarcando no Paquete Estremadura que os trouxe ao Rio de 

Janeiro.  



 

No dia 24 de dezembro, o Imperador D. Pedro II mandou entregar ao Vice-Almirante 

Barão de Tamandaré uma quantia equivalente a um mês e meio dos soldos dos náufragos, 

para que fossem repartidos pelos mesmos, conforme as suas graduações.  

 


