
 

ARGOS 

Patacho 

Incorporação: 5 de junho de 1840. 

Naufrágio: 2 de janeiro de 1848. 

  

Navio construído em 12 meses e lançado ao mar do Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro em 1
o
 de junho de 1840. Foi o seu construtor o Engenheiro José Joaquim Ribeiro 

Pimentas. Era mastreado e aparelhado a Patacho. Foi-lhe passada mostra de armamento em 5 

de junho de 1840. 

Suas características eram: 80 pés de comprimento; 20 pés de boca; 10 pés de pontal, e 

72 pés de quilha limpa, calando carregado, à proa; 6 pés e, à popa, 7 pés; descarregado, 3 pés 

e 3,4 polegadas respectivamente. Era artilhado com duas colubrinas de seis e dez caronadas 

de 18. Sua lotação era de 71 homens em pé de guerra e de 54 em tempo de paz.  

Foi o seu primeiro comandante o Capitão-Tenente Manoel Francisco da Costa Pereira, 

nomeado a 5 de junho de 1840. Zarpou para Montevidéu a 16 de junho do dito ano. Por Aviso 

de 14 de setembro do mesmo ano, foi nomeado seu comandante o Capitão-Tenente Antônio 

Feliz Correia de Mello, que foi substituído pelo Capitão-Tenente Gervásio Mancebo. Entrou 

no Rio de Janeiro a 13 de março de 1843; saiu a 7 de maio para o Prata e regressou a 4 de 

maio de 1844.  

Passou por a Mostra de desarmamento em 14 de maio de 1844, tornando a armar a 5 de 

dezembro do mesmo ano, passando-lhe por baldeação a guarnição da Escuna Legalidade 

Assumiu seu comando, a 5 de dezembro de 1844, o Capitão-Tenente José Maria 

Galhardo. Velejou a 18 de março de 1845, para o Rio da Prata; entrou a 11 de setembro do 

mesmo ano, em Montevidéu. Saiu para Santa Catarina, acompanhando a Fragata 

Constituição, em 6 de outubro de 1845, seguindo dali para o Rio da Prata. Por nomeação de 

11 de agosto de 1846, assumiu o seu comando o Capitão-Tenente Francisco Xavier de 

Alcântara. A 6 de outubro de 1845, acompanhou o navio que levou os imperadores em uma 

viagem ao Sul do Brasil. 



 

Por nomeação de 21 de maio de 1847, assumiu seu comando o Capitão-Tenente 

Francisco Luiz da Gama Rosa. Naufragou no Rio da Prata em 2 de janeiro de 1848. 


