
 

BÉLICO 

Canhoneira/Patacho 

Incorporação: 28 de dezembro de 1837. 

Baixa: 1852. 

 

Barco construído com madeira de lei e armado a iate, que foi adquirido pelo Governo 

imperial brasileiro em 28 de dezembro de 1837. Tinha 73 pés de comprimento, 17 pés de 

boca e 4 pés de calado. Era guarnecido por 33 homens e foi transformado em barca 

canhoneira em Itaparica (BA), sendo artilhado com uma peça de calibre 12 e uma de 9 para 

combater os rebeldes da Sabinada. Recebeu o n
o
1. 

Depois de restaurada a Bahia o barco entrou em obras e foi mudada inteiramente a sua 

forma, sendo aparelhado a patacho e artilhado com duas peças de calibre 12 com dois 

rodízios e uma caronada de 12. Em maio de 1835, encontrava-se em Caravelas (BA). Em 23 

de junho de 1838 assumiu o seu comando o Primeiro-Tenente José de Melo Crista de Ouro  

No ano de 1839 recebeu o nome Bélico, em homenagem ao Primeiro-Tenente Antônio 

Dias dos Santos Bélico, que no Combate do Rio Caí contra os rebeldes separatistas do Rio 

Grande do Sul, morreu a bordo da canhoneira que comandava no dia 1
o
 de fevereiro de 1939.  

O então patacho Bélico partiu para o Sul do país em 1
o
 de maio de 1839 e chegou a 

Santa Catarina em 14 de junho zarpando novamente no dia 18 de junho. A 4 de agosto de 

1839, foi nomeado seu comandante o Primeiro-Tenente Rafael Lopes de Araújo. Esteve em 

Santa Catarina em operações de guerra contra os farrapos, fazendo parte da 2
a
 Divisão da 

Força do Chefe Frederico Mariath, e sob o comando do Primeiro-Tenente Manuel José 

Vieira, quando participou do forçamento da Barra da Laguna em 15 de novembro de 1839. 

Em 1841, ainda se encontrava em Santa Catarina. Seu armamento constava então de um 

canhão de calibre 12 e era tripulado por uma equipagem de 33 homens. 

Em 23 de fevereiro de 1842, foi nomeado seu comandante o Primeiro-Tenente José 

Manoel da Costa. O presidente de Santa Catarina, por Portaria de 10 de outubro daquele ano 



 

nomeou João Armindo Gonçalves Perfeito, como piloto do Patacho Desterro para levar o 

Bélico ao Rio de Janeiro.  

Regressou a Santa Catarina em 13 de novembro de 1842. Em maio de 1843, estava 

empregado no serviço da Alfandega do Rio de Janeiro e em abril de 1845, estava desarmado 

e condenado. Teve baixa em 1852. 

 

 


