
 

BOJURU 

Escuna 

Incorporação: 1851. 

Baixa: 20 de maio de 1864. 

  

Embarcação de madeira, aparelhada a escuna, adquirida pelo presidente do Rio Grande 

do Sul para reforçar a Flotilha da Província, em 1851. 

Recebeu o nome de pequena povoação do Rio Grande do Sul situada junto à Lagoa do 

Tesoureiro, em cujo ponto existe hoje um farol. É palavra tupi-guarani, corruptela de ibú-

jurú, que significa a “boca da fonte”. 

Media de comprimento: 92 pés ingleses; de boca, 25 pés e de calado, 7 pés; 

deslocando, 90 t Foi artilhada com um obuzeiro de calibre 30 e duas caronadas de 12. 

Passaram-lhe mostra de armamento a 4 de julho de 1851. Sua equipagem foi fixada em 30 

praças, na paz, e em 40, em pé de guerra, pelo Aviso de 4 de novembro de 1851. 

Em 1
o
 de setembro desse ano era seu comandante o Primeiro-Tenente Cândido Benício 

da Silva. Nesse mês, passou mostra de desarmamento, fazendo vários reparos em outubro, a 

fim de seguir para Jaguarão. Em junho de 1952, foi nomeado seu comandante o Capitão-

Tenente Manoel Picanço da Costa. Em 6 de janeiro de 1855, entrou no Rio Grande. Por 

Aviso de 16 de fevereiro de 1855, foi nomeado seu comandante o Primeiro-Tenente Cipriano 

de Azevedo Thompson. Zarpou a 18 de março para Santa Catarina, onde chegou depois de 

outra comissão, a 22 de agosto. Do Desterro, saiu a cruzar, a 23 de julho. Entrou a cruzar, a 

22 de janeiro de 1847; velejou para o Rio Grande a 3 de março; suspendeu para Ilha Grande a 

12 de setembro de 1858 e regressou a 30; zarpou a 17 de outubro e voltou a 30. Por Aviso de 

8 de abril de 1959, foi nomeado seu comandante o Primeiro-Tenente Desidério Celestino de 

Castro Jr. Incorporada à Força Naval do Rio Grande do Sul em junho de 1860. 

Por Aviso de 20 de maio de 1864, desarmou e foi entregue à Capitania do Porto do Rio 

Grande para servir de Escola de Aprendizes-Marinheiros. Por Aviso de 11 de agosto de 1865, 



 

foi mandada entregar ao capitão de fragata inspetor da barra do Rio Grande para servir de 

depósito de carvão. 

Por Aviso de 1
o
 de fevereiro de 1866, foi mandada vender em leilão público. 


