
MERCÚRIO

Patacho

Incorporação: 1811.

Baixa: 4 de janeiro de 1837.

Navio de casco de madeira, de propulsão a vela, aparelhado a patacho que, em 1811, já

figurava no acervo do material flutuante da Marinha portuguesa. Trazia o nome do deus da

mitologia greco-romana que presidia o comércio, a eloquência e a rapinagem. Era filho de

Júpiter e servia de mensageiro do Olimpo. Assinala também o planeta mais próximo do Sol e

um metal assaz útil.

O Patacho  Mercúrio servia de transporte e entrou no Rio de Janeiro, procedente de

Lisboa, a 22 de julho de 1811, sob o comando do Primeiro-Tenente Joaquim Manuel Mendes;

retornando àquele porto europeu, a 5 de novembro; voltou ao Rio de Janeiro a 21 de agosto

de 1812; zarpou a 19 de novembro e estava de volta a 15 de setembro de 1813. A 18 de

outubro de 1814, nele embarcou o Guarda-Marinha brasileiro Francisco Bibiano de Castro,

até 13 de novembro. A 23 de janeiro de 1815, zarpou para Lisboa. Nele teve embarque, a 3 de

agosto desse ano,  o Tenente Francisco de Assis  Cabral  e Teive.  A 11 de maio de 1816,

chegou de Lisboa, comandado pelo Capitão-Tenente Martinho José Ferreira Lobo. A 5 de

novembro, velejou para Santa Catarina, regressando a 12 de dezembro.

Em 1817, encontrava-se na Bahia e foi mandado pelo Conde dos Arcos para bloquear o

Recife, onde havia explodido a revolução republicana separatista, conhecida como Revolução

Pernambucana. Em 1822, encontrava-se na Bahia e foi incorporado à Esquadra de Félix de

Campos, que devia combater a nossa.

 Com a Proclamação da Independência do Brasil, foi incorporado ao material flutuante

da nossa Marinha. Passou por grandes obras no Arsenal da Bahia. A 23 de maio de 1830, nele

embarcou  o  Tenente  Bernardino de  Sena Araújo,  que  desembarcou  em julho.  Em 1831,

encontrava-se  novamente  em  serviço.  Em  1832,  encontrava-se  em  Santos,  carregando

madeira para o arsenal; ainda em maio de 1835, ocupava-se desse serviço. Em outubro desse

ano, sofreu reparos. Em 1836, estava desarmado. Foi-lhe passada Mostra de Desarmamento a



4 de janeiro de 1837 e, por Aviso de 30 de setembro desse ano, foi ancorado em frente à Ilha

de Santa Bárbara, para servir de guarda às presas. Por Aviso de 1o de outubro do mesmo ano,

deram-lhe o comando ao Segundo-Tenente João Maria Pereira Lacerda. Sua guarnição era de

dez praças. Foi alienado por Aviso de 29 de abril de 1841..


