
 

MARIA TERESA 

Escuna 

Incorporação: Nada consta. 

Baixa: 8 de setembro de 1827. 

Navio de madeira, de propulsão a vela e aparelhada à escuna. Foi-lhe dado o nome 

Maria Teresa, em homenagem à filha de D. João VI e Dona Carlota Joaquina, nascida em 

Lisboa, a 29 de fevereiro de 1793. Tinha o título de Princesa da Beira. Casou com seu primo, 

o Almirante-General D. Pedro Carlos, Infante de Espanha e em segundas núpcias com o 

pretendente D. Carlos da Espanha (1793-1874). 

O navio era artilhado com 14 canhões de calibre 12 e tinha uma guarnição de 65 

praças. 

A 18 de março de 1811, após 60 dias de viagem, entrou no Rio de Janeiro, sob o 

comando do Capitão-Tenente José Joaquim da Silva; partiu para o Pará, a 18 de abril, e 

regressou ao Rio de Janeiro procedente de Caiena, a 6 de julho, trazendo o nome de Princesa 

Dona Maria Teresa, sob o comando do Primeiro-Tenente de Artilharia do Pará José Bernardo 

Mechiles. 

 A 3 de março de 1812, zarpou para Taguaí, sob o comando do Primeiro-Tenente 

Miguel de Souza Mello e Alvim. A 21 de abril, fez-se de vela para Buenos Aires e regressou 

a 11 de junho. Zarpou a 14 de agosto. A 1
o
 de fevereiro de 1813 regressou, vindo de Santa 

Catarina, sob o mesmo comando. Velejou para Santa Catarina a 12 de setembro de 1819; 

retornou a 27. Em 19 de setembro de 1820, achava-se com a Fragata União na costa de 

Angola. Esta escuna, em setembro de 1820, sob o comando de Ignácio da Costa Quintella 

capturou um brigue corsário espanhol, armado de 20 peças de calibre 12, e tripulado por 70 

homens, na Baía de Loango, em Cabinda. Veio para o Rio de Janeiro, e fez-se de vela a 21 de 

outubro; entrou a 19 de novembro, sob o comando do Capitão-Tenente Isidoro Guimarães; a 

27 de fevereiro fez-se ao mar, sob o mesmo comando; entrou a 18 de março.  

A 12 de agosto de 1822, nela embarcou o Segundo-Tenente Luís Caetano de Almeida. 

A 8 de setembro fez-se de vela para o Rio da Prata, comandada pelo Capitão-Tenente 



 

Francisco de Assis Cabral, nomeado a 6 de agosto. A 30 de janeiro de 1823, sua tripulação 

revoltou-se, chefiada pelo Segundo-Tenente Procópio Lourenço de Andrade, que prendeu o 

comandante e passou-se para os portugueses. A escuna, nessa ocasião, viajava do Porto de 

Maldonado para a Colônia do Sacramento. Fazendo parte da Flotilha portuguesa de 

Montevidéu, bateu-se, a 21 de outubro, contra a Divisão brasileira.  

A 22 de novembro de 1823, em consequência da rendição dos portugueses, o seu 

antigo comandante, Assis Cabral, foi solto e a escuna reincorporada a Esquadra brasileira, a 8 

de março de 1824. A 11 de abril de 1826, sob o comando do Primeiro-Tenente Martinus 

Hannibal Boldt, bateu-se contra os argentinos, regressando ao porto. Tomou parte no 

Combate do Monte Santiago, em 7 e 8 de abril de 1827, sob o comando do Primeiro-Tenente 

José Eduardo Wandenkolk. A 15 de junho do mesmo ano, comandada pelo Tenente Martinus 

Hannibal Boldt, bateu-se com o inimigo, mas caiu prisioneira. No dia seguinte, foi retomada 

pelos brasileiros e levada para Montevidéu, onde foi transformada em presiganga.  

A 8 de setembro de 1827, por falta de vigilância, os prisioneiros inimigos conseguiram 

fazer-se de vela, com ela fugindo! Em consequência de seu estado de ruína, o inimigo não 

pôde aproveitá-la. 

 


