
GREENHALGH

Canhoneira

Incorporação: 12 de dezembro de 1865.

Baixa: 1884.

Navio de casco de madeira e propulsão a vapor, com caixa de rodas laterais, construído

sob planos do Engenheiro Naval Napoleão Level, nos Estaleiros da Ponta D'Areia, Niterói,

Rio de Janeiro, cuja quilha foi batida em 3 de junho de 1861, sendo lançado ao mar em 19 de

setembro  de  1865.  A  Mostra  de  Armamento  ocorreu  em  12  de  dezembro  de  1865,  de

conformidade com o Aviso de sua incorporação, datado de 22 de novembro de 1865.

Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Greenhalgh, em homenagem ao

Guarda-Marinha  João Guilherme Greenhalgh,  tombado heroicamente  a  bordo da  Corveta

Parnaíba, na Batalha Naval do Riachuelo, em 11 de junho de 1865.

Possuía as seguintes características: 125 pés de comprimento; 22 pés de boca; 7 pés de

pontal; 4,5 pés de calado e 163 toneladas de deslocamento.

Era equipado com máquina a vapor de 40 HP, acionando rodas laterais, projetada pelo

Engenheiro Naval  Braconnot,  velocidade  máxima de 9 milhas,  artilhado com duas peças

longas de calibre 32 e guarnecido por 10 oficiais e 63 praças.

Seu  primeiro  comandante  foi  o  Primeiro-Tenente  Ricardo  Greenhalgh,  tio  do

homenageado, tendo zarpado para o Rio da Prata em 25 de janeiro de 1866. Ao chegar ao

teatro de operações da Guerra do Paraguai foi incorporado à 2
a
 Divisão Naval, chefiada pelo

oficial Francisco Cordeiro Torres e Alvim, onde participou de inúmeras missões, dentre elas

o bombardeio de Curupaiti.

Em 5 de abril de 1866, subiu o Rio Paraná, até acima de Itati, em tarefa de exploração

dos Passos. No dia 6 de abril foi atingido por uma bala, sem grandes danos, num bombardeio

contra uma bateria inimiga na ponta nordeste da Ilha de Sant'Ana. No dia 9 de abril, auxiliou

a repelir e destroçar uma Força paraguaia que pretendia assaltar a Ilha da Redenção. Em 16



de abril, fazendo parte da Primeira Divisão da Esquadra, esteve postado em frente a Itapiru,

para auxiliar a passagem do Exército, bombardeando a posição inimiga. No dia 17 de abril,

debaixo  de  cerrado  fogo  inimigo  sondou  todo  o  canal  entre  a  Ilha  de  Sant'Ana  e  o

acampamento paraguaio. Em 18 de maio, explorou o Rio Paraguai até a volta de Palmas. Em

29 de julho, em divisão, chegou ao Passo da Pátria, com o 2° Corpo do Exército Brasileiro.

No dia 4 de setembro, participou dos bombardeios de Curupaiti.  A 13 de julho de 1867,

escoltou os transportes que levavam tropas de Itati para o Passo da Pátria. Em 1869, auxiliou

o bombardeio de uma trincheira paraguaia e o desembarque de tropas brasileiras.

Em março de  1874,  fazia  parte  da  Flotilha  do Alto  Uruguai,  em Itaqui,  tendo sido

desarmado e condenado no ano de 1884.

 Foram seus comandantes, entre outros:

Primeiro-Tenente Ricardo Greenhalgh

Capitão-Tenente Augusto Neto de Mendonça

Primeiro-Tenente Estanislau Prozewodowski

Capitão-Tenente Francisco Antônio Salomé Pereira

Capitão-Tenente Miguel Antônio Pestana.


