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Corveta

Incorporação: setembro de 1822.

Baixa: Nada consta.

Embarcação construída em madeira pelo Arsenal de Marinha de Lisboa, foi lançada nas

águas do rio Tejo no dia 30 de setembro de 1791. Aparelhada a brigue, tinha as seguintes

dimensões: 100 pés de comprimento, 30 de boca e outros 17 pés de pontal. Originalmente

batizada Gaivota, era artilhada com uma bateria corrida contando com 22 peças, sendo 2 duas

de calibre 18 e outras vinte peças de calibre 24, e comportava uma guarnição de 130 homens,

em tempos de paz, e 155 em condições de guerra. 

Em  dezembro  de  1789,  embarcou  nesse  navio  o  então  Segundo-Tenente  Rodrigo

Antônio de Morais de Lamare – oficial que mais tarde serviria à Armada brasileira, onde

alcançou o posto de Vice-Almirante – permanecendo até abril de 1794. Em abril de 1796, foi

mandado nele servir o Segundo-Tenente Pedro Antônio Nunes – outro oficial que também

serviria à Marinha de Guerra brasileira e que, a exemplo de Rodrigo de Lamare, também

alcançaria o posto de Vice-Almirante em nossa Armada. O tenente Pedro Nunes permaneceu

embarcado  na  Gaivota até  janeiro  de  1797,  quando,  já  como  Capitão-Tenente,  Rodrigo

Antônio de Morais de Lamare assumiu o comando do navio. 

Por ocasião da partida da Família  Real  portuguesa para o Brasil,  em novembro de

1807,  o  Gaivota permaneceu  no  Tejo,  por  não  se  encontrar  em condições  de  realizar  a

travessia. Em princípio de 1811 já estava em atividade, sob o comando do Capitão-Tenente

Francisco Manoel Bernardo de Melo Castro de Mendonça que, após realizar manobras para

safar o navio de um encalhe, foi promovido ao posto de Capitão de Mar e Guerra, em 17 de

março do referido ano. A 3 de dezembro desse mesmo ano, quando passou a comandá-lo o

Capitão de Fragata Luís da Cunha Moreira, esteve aportado no Rio de Janeiro. A 9 de março

de 1813, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Batista Lourenço da Silva e, a 15 de abril



de  1815,  o  Capitão-Tenente  Miguel  de  Souza  de  Melo  passou  a  comandar  a  Gaivota,

realizando uma comissão a Buenos Aires,  onde chegou a 16 de janeiro do ano seguinte.

Partindo do Rio para Montevidéu,  com escala por Santa Catarina, velejou, a 12 de junho

desse ano, fazendo parte da escolta do trem que levava para o Sul a Divisão de Voluntários

Reais, destinado à conquista da banda Oriental do Uruguai. Chegando a Maldonado, entrou

em ação, a 22 de novembro daquele ano, ao praticar um desembarque com sua guarnição

naquele porto. Permaneceu no bloqueio a Montevidéu até o mês seguinte. 

A 27 de outubro de 1817, sob o comando do Capitão-Tenente João Batista Lourenço da

Silva, enfrentou nas águas do estuário platino, em frente à Colônia do Sacramento, o corsário

argentino  Atrevido del Sud  (ex-conde do Amarante), tripulado por 240 homens e artilhado

com 16 canhões de calibre 24, e quatro peças de calibre 18. O combate foi intenso e o inimigo

só arriou bandeira quando pelos embornais lhe corria o sangue de um terço da sua guarnição.

O Tenente-General Carlos Frederico Lecor, Comandante-Chefe do Exército Luso-brasileiro

de ocupação à província Cisplatina, em Ordem do Dia de Divisão, nº 6, assim se manifestou a

respeito dessa valorosa ação: “O Combate que houve no dia 9 do corrente sobre as águas

deste rio, entre o bergatim (brigue) de guerra de Sua Majestade Gaivota e o Corsário Atrevido

del Sud, apresenta uma nova ocasião para se conhecer com evidência os avances que sem a

honra nacional, a verdadeira bravura e o valor real, temperativo e prudentemente dirigidos

contra temerários de gente aventureira, que, à sombra dos conflitos das nações, só tratam de

promover  interesses  particulares.  O  Capitão-tenente  João  Batista  Lourenço,  que  naquela

ocasião comandava o bergantim Gaiovota,  com os seus oficiais, deu mais uma prova desta

verdade. Ele mostrou com energia ao capitão do bergantim Atrevida del Sud, que se deve

respeitar a segurança dos mares, e que sem crime de semelhante castigo não podem alterar-se

os  sacrossantos  usos  que  as  nações  estabeleceram  para  garantir  comércio  e  manter  a

dignidade de seus pavilhões. A inteligência, intrepidez e sangue frio daquele oficial justificam

a sua reputação; o bem que se houve a gente que ele comandava, ensina a vantagem que tem

a disciplina e a coragem bem dirigida,  sobre a temeridade e arrojo, sem direção.  V. Sa.,

portanto, se servirá assegurar ao dito Capitão-Tenente João Batista Lourenço, e os oficiais às



suas ordens, e a toda a guarnição do bergantim Gaivota, a perfeita aprovação que dou a sua

conduta que, se bem fora, como sempre se esperava, e como devia ser, merece contudo, por

boa, os meus agradecimentos, para que todos lhe façam justiça. - Deus guarde a V, Sª. -

Quartel General de Montevidéu, 12 de novembro de 1817. Carlos Frederico Lecor – Ilmo. Sr.

Francisco Antônio da Silva Pacheco, Chefe-de-Divisão, Comandante da Esquadra”.

João Batista Lourenço, que chegou ao posto de Chefe-de-Divisão em nossa Armada,

deixou o comando do Gaivota a 7 de dezembro de 1817, sendo substituído, no dia 18 pelo

Primeiro-Tenente Frederico Mariath, que nesse cargo se conservou até 19 de fevereiro de

1818. A 1º de junho do mesmo ano entrou no Rio de Janeiro, já sob o comando da Capitão-

Tenente José Gregório Pegado. A 15 de janeiro de 1819 seguiu para Santos, sob o comando

do  Mestre  Manuel  Gaspar  Moreira.  Terminada  a  campanha  da  Banda  Oriental,  voltou  o

Gaivota para  o  Rio  de  janeiro,  sendo  entregue  completamente  remodelado,  com  o

aparelhamento à corveta, artilhado com 24 peças e rebatizado com o nome de Liberal. Foi-lhe

passada mostra de armamento, a 7 de janeiro de 1822, e seu comandante, desde 9 de outubro

do ano anterior, era o Capitão-Tenente João Bernardo Pereira de Cawper. A 24 de janeiro de

1822, teve nele embarque o Primeiro-Tenente Sabino Antônio da Silva Pacheco e, a 9 de

fevereiro desse mesmo ano, passou a bloquear a Divisão Auxiliadora portuguesa, confinada

pelas tropas nacionais na Praia Grande, hoje Niterói. No dia 15 do referido mês, escoltando os

transportes que conduziam a Divisão acima para Portugal,  fez-se de vela  junto a  corveta

Maria da Glória. Como dois dos transportes aproaram para a Bahia, foi a Liberal mandada

dar-lhes caça, sem sucesso entretanto, haja vista que os referidos transportes lograram chegar

à Baía de Todos os Santos.

Incorporada à Divisão do Chefe de Lamare – cuja insígnia ostentava a bordo da fragata

União, posteriormente Ipiranga – que devia levar socorros aos patriotas da Bahia, inclusive 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 avulsos

distribuídos pelos navios da referida Divisão. 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. Fez-se de vela em 14 de julho, avistando a Bahia, nas terras de Camamu, a 3 de

agosto. 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 corveta 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  vigia  em  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. 

Depois de bordejar em frente à barra da Bahia durante alguns dias, sempre à vista de

uma  esquadrilha  portuguesa,  velejou  com os  demais  navios  da  Divisão  para  o  Porto  de



Jaraguá, Alagoas, onde fundeou a fim de desembarcar a tropa que levava. Nesse ancoradouro

perdeu a Liberal duas ancoras. A 27 de agosto, levantou ferro, a fim de seguir para Recife,

onde fundeou no dia 29. Suspendeu a Divisão em direção ao Rio de Janeiro, mas, no dia 17

de setembro de 1822, pela altura da Bahia, cerca das 9h da noite, rebentou o movimento

sediciosos a bordo do capitânia, a fragata União. O cabeça do motim, soldado naval João José

Rodrigues,  foi dominado, preso e mandado, no dia seguinte,  para bordo da  Liberal,  onde

encontrou ambiente favorável para seguir com o movimento. De acordo com o plano, que

encontrou apoio em meio à guarnição da Liberal, no dia 21 os revoltosos se apoderariam das

chaves das dispensas de artilharia, se armariam e aos companheiros, postariam sentinelas nas

bocas das escotilhas a fim de impedir a subida dos marinheiros nacionais, assassinariam o

comandante e todos os oficiais, com exceção de um piloto, a quem obrigariam a levá-los até a

Bahia. Nesse dia, pelas 11 horas da noite, na ocasião de render-se o quarto de serviço, em que

deveria  entrar  o  Primeiro-Tenente  José  Mamede  Ferreira  e  com ele  o  piloto,  projetaram

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  Liberal  no Rio de Janeiro, junto aos demais navios da

Divisão. Durante sua ausência havia D. Pedro I proclamado, no dia 7, a nossa Independência,

às margens do Ipiranga. A Liberal foi então incorporada às Forças Navais brasileiras e, a 1º

de novembro, seu comandante foi substituído pelo Capitão-Tenente Francisco Freire Salema

Garção, português que aderiu à causa da Independência.

A 15 de novembro,  já sob o Pavilhão Imperial  Brasileiro,  partiu  para Montevidéu,

integrando a Divisão chefiada pelo Capitão de Mar e Guerra David Jewet, onde chegou no dia

29 do mesmo mês. Ali demorou 20 dias, zarpando para o Rio de Janeiro a 19 de dezembro,

onde fundeou aos 12 de janeiro de 1823. No dia 3 de abril, incorporada à esquadrilha de Lord

Cochrane – nau  Pedro I (capitânia), fragatas  Piranga  e Niterói,  corveta  Maria da Glória,

brigue-escuna Real Pedro e o brigue Guarani – 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. 

No dia 17 de maio, a Liberal regressou ao Rio de Janeiro a fim de melhor aparelha-se

e, a 12 de agosto, zarpou, ainda sob o mesmo comando, para Montevidéu com o intuito de

incorporar-se  à  Divisão  do  Capitão  de  Mar  e  Guerra  Pedro  Antônio  Nunes,  que  nela

desfraldou sua insígnia. A 21 de outubro, tomou parte no bloqueio do porto e no combate

contra a esquadrilha portuguesa chefiada por D. Álvaro da Costa. Foi a primeira a abrir fogo,

tendo sofrido algumas avarias  importantes nessa ação,  como a perda de um mastro.  Mas

concorreu para a capitulação das forças portuguesas em Montevidéu, a 18 de novembro de

1823.

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

Unidas do Rio da Prata, foi a  Liberal, sob o mesmo comando, incorporada à Esquadra em

Operações sob a chefia do Vice-Almirante Rodrigo Ferreira Lobo que, em julho de 1825, nela

desfraldava seu pavilhão. Ainda na condição de capitânia, integrando a Primeira Divisão da

Esquadra em Operações, tomou parte nos combates de Corales, a 9 de fevereiro de 1826,

sofrendo o desarvoramento do mastaréu da “gata”, algumas avarias no maçame e um rombo

no costado. Ainda tomaria parte no cerco à Colônia do Sacramento, em 8 de março desse ano,

e nos combates do Banco Ortiz, em 3 de maio de 1826.

Após  a  substituição  do  comando  do  Vice-Almirante  Rodrigo  Ferreira  Lobo  pelo

Almirante  Rodrigo  Pinto  Guedes  –  futuro  Barão  do  Rio  da  Prata  –  integrou  a  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, sob o comando do Capitão-Tenente Bartolomeu Hayden, que o assumira em 14 de

maio do dito ano. Esteve presente ainda na investida contra Los Pozos, em 11 de junho, e nos

combates de Lara-Quilmes,  a 29 e 30 de junho, em que foi  completamente destroçada a

capitânia da Esquadra argentina Veinte Cinco de Mayo. Tomou parte no combate do Monte

Santiago, a 7 e 8 de abril de 1827. No dia 24 desse mês assumiu seu comando o Capitão de

Fragata João Carvalho e Melo e, 4 de setembro de 1828, passou a comandá-la o Primeiro-

Tenente Guilherme Eyre. 

O Chefe João Francisco de Oliveira Botas dela desembarcou em 7 de janeiro de 1829,

por mostra de desarmamento. De 12 de fevereiro a 12 de dezembro de 1831, comandou-a, na

situação  de  desarmada,  o  Primeiro-Tenente  João  Maria  Wandenkolk,  substituído  pelo

Primeiro-Tenente Rafael Mendes de Moraes e Vale.  Em abril  de 1832, encontrava-se em

reparos gerais no porto do Rio de Janeiro e, em 2 de março de 1833, assumiu seu comando

em desarmamento, o Primeiro-Tenente Antônio Figueira de Figueiredo. Em maio de 1835,

quando  ainda  se  encontrava  no  Rio  de  Janeiro  com a  lotação  reduzida  e  um oitavo  de

armamento, comandou-a o Segundo-Tenente Joaquim José de A. Câmara Manuel e, no ano

seguinte,  o  Segundo-Tenente  João  Alves  Carqueja.  Esteve  também  a  comandá-la  nesta

situação de desarmada,  de 16 de novembro de 1836 a 17 de março de 1837, o Capitão-

Tenente  João  Francisco  Regis.  Em  fevereiro  desse  ano,  nela  teve  embarque  o  Tenente

Bernardo de Almeida e, em novembro, o Tenente Pedro Paulo Boutruelle. A 2 de maio de

1837, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Antônio Pedro de Almeida. 

Em 1843, foi condenada e, a 22 de junho e 1844, assumiu seu comando o Capitão-

Tenente  Francisco  Ferreira  dos  Santos,  quando  passou  a  servir  de  quartel  ao  Corpo  de

Imperiais Marinheiros, no Rio de Janeiro, com 122 homens. Sua lotação era de 65 praças.

Pouco tempo depois teve baixa.

   


