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Cerimônia alusiva ao 153º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo 

A Marinha do Brasil  realizará,  no dia  11 de junho,  uma cerimônia militar

alusiva ao 153º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha, e de

imposição da Medalha da Ordem do Mérito  Naval.  O evento acontecerá, às  10h,  no

Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. 

Durante a solenidade, serão içados os sinais de Barroso em homenagem

aos heróis da batalha e, em seguida, executados os toques da vitória, acompanhados da

salva de 17 tiros. Na ocasião, serão agraciadas, com a medalha da Ordem do Mérito

Naval,  personalidades  civis  e  militares  que  tenham  prestado  relevantes  serviços  à

Marinha do Brasil. 

Os  órgãos  de  imprensa  interessados  em  participar  do  evento  poderão

realizar  o  credenciamento,  através  do  link: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-

planalto/area-de-imprensa/avisos-de-credenciamento/cerimonia-do-153o-aniversario-da-batalha-

naval-do-riachuelo-2013-data-magna-da-marinha 

Batalha do Riachuelo

A Batalha  Naval  do  Riachuelo  aconteceu em 11 de  junho de 1865,  nas

margens do Rio Riachuelo, um afluente do Rio Paraguai, na Argentina. Naquela época, o

Paraguai,  sem  conexão  com  o  mar,  buscava  o  controle  da  Bacia  do  Prata,  que

representava a saída para o Oceano Atlântico. Na manhã daquele dia, a Força Naval

Brasileira,  sob  o  comando  do  Almirante  Barroso,  encontrava-se  nas  proximidades  da

cidade  de  Corrientes.  Os  brasileiros  avistaram  a  esquadra  paraguaia  –  com  14

embarcações – que descia o Rio Paraná. Na margem esquerda daquele rio, soldados e

peças de artilharia inimigos aguardavam o momento do ataque. Seguiu-se um primeiro e

rápido combate e, junto à foz do Riachuelo, em um trecho de difícil navegação, foi travada

a batalha decisiva. O Almirante Barroso, com sua esquadra, conseguiu afundar quatro
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embarcações inimigas, dando fim à batalha e consagrando a vitória ao Brasil.

Medalha da Ordem do Mérito Naval

A Medalha da Ordem do Mérito Naval, criada pelo Decreto nº 24.659, de 11

de julho de 1934, destina-se a premiar os militares da Marinha que tenham se distinguido

no exercício de sua profissão e, excepcionalmente, corporações e personalidades civis e

militares, nacionais e estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, que tiverem prestado

relevantes serviços à Marinha do Brasil. 
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