
 

BERTIOGA 

Corveta 

Incorporação: 27 de novembro de 1827. 

Baixa: 19 de janeiro de 1857. 

  

A Corveta Bertioga era uma antiga Galera portuguesa de nome Aristides, que foi 

comprada a João Batista Moreira em outubro de 1827. 

Foi incorporada à Esquadra Imperial em 27 de novembro de 1827 e Mostra de 

Armamento passada em 29 de novembro de 1827. 

O primeiro navio a ostentar o nome Bertioga foi uma escuna a vela, armada com oito 

canhões, que operou no Rio da Prata na década de 1820 e acabou aprisionada pelos 

argentinos no Combate do Juncal, em 9 de fevereiro de 1827. 

Seu nome recorda um canal que separa a Ilha de Santo Amaro do continente, no Estado 

de São Paulo. 

Possuía as seguintes características principais: 140 pés de comprimento; 29 pés de 

boca; 18 pés de pontal; e 15 pés de calado. 

Seu armamento era constituído por duas colubrinas de calibre 18 e 18 caronadas de 

calibre 32. 

Durante os 29 anos de vida no serviço ativo da Marinha do Brasil, a Corveta Bertioga 

efetuou inúmeras comissões de policiamento da costa do Brasil contra corsários e navios 

negreiros, participando efetivamente do combate que resultou no aprisionamento do Corsário 

argentino Gobernador Dorrego, em 24 de agosto de 1828, sob o comando, do Capitão-

Tenente Ford Morgel, ficando, assim, vingada a sorte de nossa primeira Escuna a vela 

Bertioga, que havia sido aprisionada pelos argentinos. 

Efetuou, em várias ocasiões, comissões ao Rio da Prata, inclusive tendo a bordo o 

então Capitão de Fragata Joaquim Marques de Lisboa, futuro Almirante e Marquês de 

Tamandaré, que teve a sua insígnia de Comandante da Divisão Naval do Rio da Prata içada 

em seu mastro, em 1840. 



 

A Corveta Bertioga foi totalmente reparada e reaparelhada duas vezes, estando em 

situação de desarmada de 22 de janeiro de 1835 a 22 de julho de 1838 e de 22 de setembro de 

1842 a 22 de setembro de 1843, sendo finalmente desarmada para baixa em 21 de dezembro 

de 1854, sofrendo grandes obras e adaptações para servir como quartel flutuante da 

Companhia de Aprendizes-Marinheiros da Bahia e dos navios em fabricação no Estaleiro das 

Naus, em Salvador (BA). 

Durante a sua permanência no serviço ativo da Armada, destacam-se as seguintes 

comissões e ações: 

Em 24 de agosto de 1828, participou de combate no Rio da Prata com o apresamento 

do Corsário argentino Gobernador Dorrego; 

Entre 1830 e 1834, realizou comissões de policiamento da costa brasileira, entre 

Pernambuco e Pará, contra corsários e repressão ao tráfico de escravos; 

Entre 22 de julho de 1836 e 16 de janeiro de 1839, estacionou no Rio da Prata; 

De 26 de maio a 21 de julho de 1846, realizou comissão à Ilha de Santa Helena, onde 

reclamou contra o aprisionamento de 114 navios brasileiros, trazendo muitos marinheiros que 

estavam retidos; 

30 de dezembro de 1847 a 18 de março de 1848, realizou comissão de instrução ao 

Cabo da Boa Esperança, Ilha de Ascensão e Ilha de Santa Helena; 

Em 1851, participou, em companhia do Brigue Escuna Andorinha, da ação que obrigou 

o encalhe de patacho negreiro na Restinga da Marambaia (RJ), com a libertação de 368 

escravos africanos que seriam colocados à venda; 

Fez parte da Esquadra que, sob o Comando de John Pascoe Grenfell, bloqueou o Porto 

de Montevidéu, Uruguai de março a outubro de 1852; e  

Em 17 de outubro de 1852, partiu para a Bahia, comandada pelo Capitão de Mar e 

Guerra João Maria Wandenkolk. 

Deu baixa do serviço ativo da Marinha do Brasil por meio de Aviso Ministerial, em 19 

de janeiro de 1857, sendo totalmente desmanchada em 1860, no antigo Estaleiro das Naus, na 

Cidade do Salvador, na Bahia. 

 



 

Foram seus Comandantes: 

Capitão-Tenente George Broom       

Capitão-Tenente Ford Morgel        

Primeiro-Tenente Bernardino de Sena Araújo  

Capitão-Tenente Antônio Félix Corrêa de Mello  

Capitão-Tenente José Maria Ferreira  

Capitão-Tenente Manoel Maria de Bulhões  

Capitão-Tenente José Joaquim de Oliveira (Interino)  

Capitão-Tenente João Nepomuceno Batista  

Primeiro-Tenente José Antônio de Siqueira  

Capitão de Mar e Guerra Tenente João Maria Wandenkolk  

Capitão-Tenente João Gomes de Aguiar  

Capitão de Fragata Carlos Lassance da Cunha  

 


