
MARIA ISABEL

Escuna

Incorporação: Nada consta.

Baixa: Nada consta.

A Escuna Maria Isabel, ex-portuguesa, foi o primeiro navio a ostentar esse nome na

Marinha do Brasil, em homenagem à Princesa Maria Isabel, filha d’El-Rei D. João VI com

Dona Carlota Joaquina,  nascida em Lisboa a 19 de maio de 1797, casada com o Rei  da

Espanha, Fernando VII, e falecida em 1827.

Navio de casco de madeira, de propulsão a vela, aparelhado a escuna e artilhado com

três pequenas peças de pequeno calibre,  empregado como barca-canhoneira na Guerra da

Banda Oriental, de 1816 a 1820, fazendo parte da Flotilha do Uruguai.

O  navio,  a  1o de  agosto  de  1817,  sob  o  comando  do  Primeiro-Tenente  Thomaz

Henrique Valadim, juntamente a duas lanchas artilhadas, atacou vantajosamente a Povoação

de Mercedes, na Banda Oriental. A 4 de outubro e a 25 de novembro do mesmo ano, bateu-se

contra os defensores da Vila do Salto, causando graves prejuízos ao inimigo. Aportou ao Rio

de Janeiro  a  28  de  agosto  de  1819,  sob o  comando do Capitão-Tenente  José  de  Lemos

Vianna. A 13 de dezembro de 1820, navegava sob o comando do Segundo-Tenente Germano

Máximo de Souza Aranha, oficial brasileiro, nas cercanias das primeiras ilhas do Uruguai, em

frente ao Rincão das Galinhas, quando, pelas cinco horas da tarde, desabou tremendo tufão de

sudoeste, esperado pelo seu comandante apenas com a vela d’estai calçada, que fez a escuna

emborcar. Parte do costado de bombordo ficou boiando e nele agarrou-se a guarnição, que foi

salva no bote da popa e por outra embarcação que se encontrava próxima. A família  do

Primeiro-Tenente Justo Yegros, composta de quatro pessoas, que se achava na câmara da

escuna, pereceu toda. Morreu também um negro, que estava preso. O comandante da Flotilha,

Capitão-Tenente Jacinto Roque da Sena Pereira,  oficiava,  de Soriano,  a 20 de dezembro,

advogando o comandante do navio e recomendando os inferiores que haviam auxiliado o

salvamento. 



Com a Independência, foi incorporada às nossas Forças Navais, conservando o mesmo

nome. Sob o comando do Segundo-Tenente José Ferreira Gomes, a 24 de maio de 1827,

empenhou-se em combate com um brigue corsário argentino, em águas do Rio Grande do

Sul, pondo-o em fuga. Em 17 de outubro de 1828, nela teve embarque o Segundo-Tenente

Wenceslau da Silva Lisboa e entre fevereiro e março de 1830, nela serviu o Tenente Pedro da

Cunha.


