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Embarcação construída em madeira, classificada como corveta, foi adquirida junto aos

Estados Unidos da América como parte dos esforços pela consolidação da Independência do

Chile e reconhecimento da Independência dos novos Estados sul-americanos em relação à

Espanha. Nesse quadro, no ano de 1817, D. Hermenegildo Aguirre, encarregado pelo General



argentino San Martin e com despachos do líder chileno, General Bernardo O’Hoggins, foi aos

Estados Unidos da América em missão diplomática e para armar dois navios, que deveriam

cooperar na Independência chilena. Foram então aparelhados os vasos: Curiácio e Horácio. O

primeiro chegou ao Chile e foi  rebatizado como  Independência,  enquanto o segundo, em

razão  de  um  levante  de  sua  tripulação  por  ocasião  da  travessia,  foi  levado  por  seu

comandante, José Skimiralak, a arribar ao porto do Rio de Janeiro, em 28 de junho de 1819.

O governo de D.  João VI entrou logo em negociações  com o comandante  do navio e  o

adquiriu, a 20 de agosto do referido ano, pela quantia de 64 contos de réis. Foi-lhe dado,

então, o nome de Maria da Glória, em homenagem à pequena princesa, filha de D. Pedro e

de Dona Maria Leopoldina, nascida a 4 de abril do mesmo ano, e que veio a ser Dona Maria

II de Portugal. 

Artilhada com 22 peças de 24 calibres e outras 6 peças curtas de 18 calibres, teve como

seu primeiro comandante, sob autoridade luso-brasileira, o Capitão de Fragata Diogo Jorge de

Brito.  A 11 de setembro de 1819, nela embarcou o Segundo-Tenente Rodrigo Theodoro de

Freitas.  No dia  15 de julho do ano seguinte,  enfrentou o navio corsário  General  Rivera,

retomando na ocasião os brigues mercantes  Ulisses  e Triunfante  e regressando ao Rio de

Janeiro a 19 de agosto.   

Suspendeu, a 3 de março de 1821, com destino a Lisboa, alcançando as proximidades

de Recife no dia 26 de março e, a 27 de abril, aportava ao Tejo. No dia 19 de junho já estava

de volta ao Rio de Janeiro. Em agosto desse mesmo ano, nela embarcou o Primeiro-Tenente

Sabino A. da Silva Pacheco e o Segundo-Tenente Antônio Pedro de Carvalho, em dezembro

teve embarque o Guarda-Marinha Francisco da Silva Lobão. 

A 1o de  janeiro de 1822,  fez-se de vela para um cruzeiro de 40 dias,  ainda sob o

comando de  Diogo Jorge de Brito,  já promovido a Capitão de-Mar e Guerra. Entretanto,

sabendo este, durante a viagem, da resolução do Príncipe-Regente D. Pedro de permanecer no

Brasil, retornou, a 9 de fevereiro, e passou a reforçar o bloqueio contra a Divisão Auxiliadora

do Exército português, de guarnição no Rio de Janeiro, que procurava se opor aos interesses



do Príncipe em permanecer no Brasil. Constrangida pelas tropas brasileiras a confinar-se na

Praia Grande, atual Niterói, as tropas portuguesas eram vigiadas por terra e bloqueadas por

mar por um grupo de navios fundeados nas cercanias da Ilha de Villegagnon, chefiados pelo

Chefe-de-Divisão Rodrigo Antônio de Moraes de Lamare, cuja insígnia ostentava na fragata

União, futura Ipiranga. Após ultimatos do próprio Príncipe D. Pedro, as tropas portuguesas

foram alojadas em sete transportes que, no dia 15 do mesmo mês, cruzavam a barra do Rio de

Janeiro com destino a Portugal, sob a escolta das corvetas Liberal e Maria da Glória. Como

dois dos referidos transportes aproaram para a Bahia, foi a  Liberal mandada dar-lhes caça,

sem sucesso entretanto, haja vista que os ditos transportes lograram chegar à Baía de Todos

os Santos.

 Ao fim de 40 dias de travessia,  retornava às águas brasileiras a  Maria da Glória,

entrando em Recife a 26 de março, partindo, menos de 48 horas depois, para as proximidades

da Paraíba e, aos 19 dias do mês de abril, chegou ao Rio de Janeiro. No dia 30 desse mesmo

mês,  assumiu  seu  comando o  Capitão  de  Mar  e  Guerra  Luiz  da  Cunha  Moreira,  futuro

Almirante e Primeiro Visconde de Cabo Frio. A 12 de julho, nela embarcaram os Guardas-

Marinha João Batista de Souza e Baltazar Victor M. Boisson. 

Vendo,  D.  Pedro,  que  não  lhe  era  possível  fazer  retirar  da  Bahia  as  tropas

metropolitanas que lá se encontravam, fez preparar uma Divisão Naval,  sob as ordens do

Chefe Rodrigo Antônio de Moraes de Lamare, a fim de levar socorro aos patriotas daquela

Província. No dia 14 de julho a Maria da Glória suspendeu para os mares da Bahia junto à

Divisão cuja capitânia era a fragata  União, onde figurava a insígnia do Chefe De Lamare.

Conduziam  o  General  Pedro  Labatut,  nomeado  Comandante-em-Chefe  das  tropas  que

deveriam operar contra as forças portuguesas, acompanhado do seu Estado-Maior e de muitos

oficiais. Além de cerca de 200 peças do 4º Batalhão de Milícias da Corte e de 40 outras do

Batalhão de Caçadores, para serem desembarcados no Morro de São Paulo ou no porto da

Torre de Garcia d'Avila, a fim de reforçarem os elementos patriotas.



A 3 de agosto avistaram as terras de Camamu, na Bahia, e, pela tarde do dia seguinte,

ao aproximar-se da barra da Bahia, a Divisão do Chefe Rodrigo de Lamare avistou uma força

adversa  saída  do  porto,  constituída  por  quatro  corvetas  e  dois  brigues.  Logo  no  dia  5,

destacou-se da referida esquadrilha um brigue com bandeira parlamentária procurando chegar

à fala dos navios de De Lamare, a fim de tentar a revolta dos marujos partidários das Cortes

que, em grande número, constituíam as guarnições dos navios procedentes do Rio de Janeiro.

O Chefe Rodrigo de Lamare, que não contava com dedicação, obediência e disciplina dentro

dos  seus  vasos,  tratou  de  velejar  para  o  sul,  afastando-se  dos  elementos  contrários,

procurando depositá-los, o que, afinal, conseguiu. 

Ao  mesmo  tempo,  a  oficialidade  do  Exército,  que  acompanhava  Labatut,

incompatibilizou-se com o seu chefe, pretendendo então prendê-lo e destruí-lo do comando.

O Chefe De Lamare e seus oficiais não pactuaram com os sediciosos. Então, Labatut, com

grande energia, prendeu os cabeças da conjura e, em acordo com De Lamare, mandou-os

presos  para bordo da  Maria  da Glória.  No dia  7,  à  noite,  Labatut  oficiou ao  Almirante

pedindo-lhe que demandasse o porto de Alagoas, para ali desembarcá-lo com a tropa que o

acompanhava.  Depois  de um conselho de oficiais,  em que foi  aceita  a  referida sugestão,

demandou a força naval ao ancoradouro de Jaraguá, onde, no dia 21, desembarcaram a coluna

do Exército com seu General à frente. No dia 27, suspenderam os navios para Recife, onde

aportaram no dia 29, a fim de receberem mantimentos, aguada e alguns reparos. Ali foi o

Chefe  De  Lamare  informado  do  espírito  de  rebeldia  e  indisciplina  que  lavrava  na  sua

esquadrilha, e do propósito em que se encontrava a marujada de descartar-se da oficialidade e

reunir-se às forças navais portuguesas estacionadas na Baía de Todos os Santos. Depois de

novo conselho de oficiais, ficou resolvido o regresso ao Rio, suspendendo a Divisão no dia 14

de setembro.

No dia 17,  às  21 horas,  já  na altura da Bahia,  amotinou-se a  guarnição da fragata

União,  aos  vivas  a  D.  João VI.  Encontrava-se  na  tolda  o Major  da Brigada  de  Marinha

Agostinho Petra de Bittencourt que, ao distinguir entre os gritos subversivos a voz do soldado



naval João José Rodrigues,  correu ao convés para prendê-lo.  Em lá chegando, o soldado

precipitava-se  para  a  antecâmara  com uma espada  desembainhada,  a  gritar:  “Camaradas,

peguem em armas!” Era o sinal convencionado para o levante. Muitos marinheiros armaram-

se logo e,  tomando outras  armas,  tentavam levá-la  aos  camaradas,  quando o Capelão  de

bordo,  Frei  Bernardo Borges,  o  Segundo-Tenente Ricardo Thompson e  o Piloto Joaquim

Agostinho Pecuário, com grande denodo, lhes tomaram a frente e os compeliram à rendição.

Nesse  tempo,  o  Major  Petra  Bittencourt  lutava  com  o  líder  do  motim,  soldado  João

Rodrigues, e conseguia dominá-lo. O plano assentado consistia em apossarem-se das chaves

da  despensa  de  artilharia,  municiarem os  companheiros,  postarem sentinelas  à  boca  das

escotilhas  para  que  não  subissem  os  marujos  brasileiros,  com  quem  não  contavam,  em

seguida, assassinarem o comandante e os oficiais, excetuando, um piloto, a quem obrigariam

a levá-los à Bahia. Esperavam por em prática esse plano à meia noite do dia 21, mas, por

felicidade, tudo foi descoberto a tempo, sendo os cabeças postos a ferros. O soldado naval

João  Rodrigues  foi  passado  para  bordo  da  corveta  Liberal,  onde  procurou  captar  novos

apoiadores. De acordo com o plano, encontrando apoio em meio à guarnição da Liberal, no

dia 21 os revoltosos agiriam do mesmo modo que intentavam agir  a bordo do capitânia.

Projetando, pelas 11h da noite desse dia 21, na ocasião de render-se o quarto de serviço, em

que deveria entrar o Primeiro-Tenente José Mamede Ferreira e com ele o piloto, diminuir de

pano durante a noite e mudar de rumo logo que estivessem distantes dos outros navios. Por

felicidade, antes que estalasse o motim, foi descoberta a trama e presos 12 marinheiros, logo

remetidos para a bordo da corveta Maria da Glória.

A 29 de setembro entrava a  Maria da Glória  no Rio de Janeiro, juntamente com os

demais navios da Divisão. Durante sua ausência havia D. Pedro I proclamado, no dia 7, a

nossa Independência, às margens do Ipiranga. Incorporada às Forças Navais brasileiras, foi

integrada,  no  dia  3  de  abril  de  1823,  à  esquadrilha  de  Lord  Cochrane  –  nau  Pedro  I

(capitânia),  fragatas  Ipiranga  (ex-União)  e Niterói,  corveta  Liberal,  brigue-escuna  Real

Pedro e o brigue  Guarani – e velejou para o bloqueio da Bahia, onde, no dia 4 de maio,

entrou em combate contra a Esquadra portuguesa chefiada pelo Almirante Félix de Campos.



Nessa ocasião, as forças brasileiras sofreram com as condições materiais da recém-formada

Esquadra Imperial brasileira e, principalmente, com parte de suas guarnições que, compostas

por marinheiros portugueses, amotinaram-se em pleno combate. Aspectos que dificultaram as

ações dos navios brasileiros que se encontravam em desvantagem numérica em relação às

forças navais  portuguesas  estacionadas  na Bahia,  levando Cochrane a fundear  com a sua

esquadrilha, no dia 8 de maio, nas proximidades do Morro de São Paulo, a fim de aguardar

reforços do Rio de Janeiro. 

Ainda no quadro das ações na Bahia, continuou na linha do bloqueio e tomou parte na

tentativa de abordagem da esquadra inimiga, em 12 de junho. A 2 de julho, por ocasião da

perseguição do comboio português, fez boas presas. Pelo seu bom andar na caça que fazia, foi

apelidada pela sua guarnição “Águia do Império”. Ficou como navio-chefe da Divisão da

Bahia, fazendo vários cruzeiros fora do porto. Embarcaram nela os Tenentes Antônio Pedro

de Carvalho e Rodrigo Theodoro de Freitas, e, a 27 de outubro, o Primeiro-Tenente Antônio

Leocádio do Couto.  Era cirurgião a bordo o Dr.  Jacinto Rodrigues Pereira dos Reis,  que

desembarcou nesse mês. Nesse mesmo mês, entrava na Bahia com presas. 

A 8 de dezembro, já tendo retornado ao Rio de Janeiro, suspendeu para Montevidéu.

De volta, partiu para Pernambuco a fim de integrar a Divisão Naval, comandada pelo Capitão

de Mar e Guerra John Taylor a bordo da fragata Niterói, para dar combate aos revolucionários

do  movimento  republicano  separatista  conhecido  como  “Confederação  do  Equador”  que

irrompera naquela Província. A 25 de julho de 1824 apresou, no Porto das Pedras, os navios

rebeldes, brigue Constituição ou Morte e a Escuna Maria da Glória. 

 Com a sublevação da Província  Cisplatina,  instigada e auxiliada pelas Províncias-

Unidas do Rio da Prata, passou a operar nos mares do Sul já ao final do ano de 1825. A 27 de

março  de  1826,  ainda  sob  o  comando  de  Beauperipe,  tendo  comboiado  seis  barcas-

canhoneiras (Sete de Setembro, Doze de Outubro, Vinte e Nove de Agosto, Nove de Janeiro,

Primeiro de Dezembro e Sete de Março) aparelhadas a iate, compradas no Rio Grande do Sul,

incorporou-se  efetivamente  à  Esquadra  em  Operações,  sob  a  chefia  do  Vice-Almirante



Rodrigo Ferreira Lobo, que ostentava sua insígnia a bordo da corveta  Liberal. No dia 3 de

maio,  tomou parte na perseguição a navios argentinos,  entre os quais a fragata argentina

Veinte  Cinco  de  Mayo,  entrando  em  combate  no  Banco  Ortiz.  Após  a  substituição  do

comando do Vice-Almirante Rodrigo Ferreira Lobo pelo Almirante Rodrigo Pinto Guedes –

futuro Barão do Rio da Prata – fez parte da Segunda Divisão da Esquadra em Operações, com

a função principal de atuar na linha interior do bloqueio naval estabelecido, atuando entre

Colônia do Sacramento, Buenos Aires e a Enseada. Tomou parte nos combates de Balizas

Exteriores, a 23 de maio de 1826; Los Pozos, em 11 de junho e Lara-Quilmes, a 29 e 30 de

junho,  em que  foi  completamente  destroçada  a  capitânia  da  Esquadra  argentina,  fragata

Veinte Cinco de Mayo. 

A 22 de setembro entrava no porto de Montevidéu e, no ano de 1827, ainda fez alguns

cruzeiros antes de entrar em reparos gerais. Em fevereiro de 1832, teria sido posta em leilão

público a valorosa corveta Maria da Glória.


