
ISABEL MARIA

Escuna

Incorporação: 1822.

Baixa: Nada consta.

Embarcação de construção norte-americana, feita em madeira com propulsão a vela,

aparelhada  a  escuna e  com uma artilharia  composta  por  seis  peças  e  uma guarnição de,

aproximadamente, 65 homens. Pertencente à Marinha portuguesa, foi batizada originalmente

com o nome da sexta filha de Dom João VI com Dona Carlota Joaquina, nascida em Lisboa, a

4 de julho de 1801 e falecida em 1876. 

Em 1816, já integrava as Forças Navais portuguesas que atuavam na região do Prata.

Em 1818, sob o comando do Primeiro-Tenente Bernardo José Soares de André, fazia parte da

Divisão  Naval  do  Uruguai.  A  1º  de  julho de  1819,  sob  o  comando do Capitão-Tenente

Jerônimo A. Pussich, entrava no Rio de Janeiro vindo das Ilhas do Cabo Verde. A 16 de julho

de 1821, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente João Francisco Regis. Seguiu operando

na região platina, com a mesma denominação de batismo, mesmo após sua incorporação à

Armada brasileira, por ocasião da Independência. 

No quadro das ações da Campanha da Cisplatina, integrou a Segunda Divisão, sob as

ordens  do  Chefe  de  Divisão  Pedro  Antônio  Nunes,  da  Força  Naval  brasileira  até  então

chefiada pelo Almirante Rodrigo Ferreira Lobo.  A 10 de abril de 1826, sob o comando do

Segundo-Tenente Antônio Joaquim de Oliveira, foi a  Isabel Maria fortemente atacada pela

Fragata  argentina  Veinte  Cinco  de  Mayo,  quando  se  encontrava  atracada  no  porto  de

Montevidéu. Sendo obrigada a se render nessa ocasião, foi então tomada pelos argentinos.

Ainda no quadro das ações na Cisplatina,  tendo a nossa Esquadra brasileira empreendido

forte ataque à Esquadra argentina durante o bloqueio a Buenos Aires, em 11 de junho desse

mesmo ano, os marujos brasileiros, se aproveitando da desorganização e do caos entre os

argentinos, fizeram-se de vela na  Isabel Maria, apresentando-se em Montevidéu no dia 13

desse mês. 



A 8 de fevereiro de 1827,  entrou no Rio de Janeiro,  sob o comando do Segundo-

Tenente José Ferreira Guimarães. Zarpou a 6 de março desse mesmo ano e, logo em 26 de

junho,  após intenso combate com o corsário inimigo  General  Branszen, comandado pelo

estadunidense  George  De  Kay,  caiu  de  novo  prisioneira  quando  seu  comandante  era  o

Primeiro-Tenente João Jacques Vioget. 

  

     


