
 

CAMPISTA 

Canhoneira/Patacho  

Incorporação: 14 de agosto de 1850. 

Naufrágio: 21 de janeiro de 1858. 

 

Navio de madeira construído em Campos, Estado do Rio de Janeiro, por José Lopes da 

Costa e Souza, foi lançado à água em 17 de dezembro de 1849. Tinha as seguintes 

características: 72 pés de comprimento, 26 de boca e 7 de pontal.  Foi aparelhado a escuna e, 

como fosse destinado a classe de canhoneira, artilhado com duas peças Paixhans de calibre 

30.  Foi-lhe passada a mostra de armamento a 14 de agosto de 1850 e assumiu o seu comando 

o Primeiro-Tenente João Gomes de Aguiar. Em 1851, sofreu reparos que foram contratados 

com Manoel Nunes de Azevedo Sampaio.   

Saiu para cruzar e encontrava-se na Baía do Sombrio (Ilha de S. Sebastião) a 6 de 

fevereiro de 1851, quando faleceu a bordo o Segundo-Tenente Inocêncio da Cunha Galvão.  

A 24 do referido mês, foi nomeado seu comandante o Primeiro-Tenente João Manoel Mendes 

de Morais e Vale, que desembarcou por ter ficado doente. Ainda em fevereiro de 1851, o 

navio foi incorporado a Divisão Naval do Rio da Prata, chefiada pelo Almirante Grenfell.  

Em março, foi desligado desse comando, pois suas condições de navegabilidade eram 

apontadas como precárias.   

A 30 de abril de 1851, realizou bordejos dentro da Baía de Guanabara a fim de 

reconhecerem-se suas qualidades náuticas.  Ficou constatado que demonstrava dificuldades 

em virar de bordo e grande abatimento, e que apenas serviria para a navegação fluvial.  Foi 

desarmado.   

Em meados do ano de 1851 o Mestre Joaquim Francisco, no Arsenal de Marinha do 

Rio de Janeiro, procurou corrigir os defeitos apontados.  Em dezembro desse ano, assumiu 

seu comando o Segundo-Tenente José Maximiano de Melo e Alvim.   

No mês de julho de 1853, passou a comandá-lo o Segundo-Tenente José Rodrigues dos 

Santos. A 4 de outubro de 1854, mandou-se fornecer-lhe um canhão-obus francês de calibre 



 

30 e trem de guerra.  Por Aviso de 17 do mesmo mês e ano, foi nomeado seu comandante o 

Primeiro-Tenente Antônio Mariano de Azevedo.  

A 21 de outubro de 1854, deixou de comandá-lo o Segundo-Tenente Antônio Lourenço 

da Costa Areias.  Por Aviso de 10 de novembro, foi nomeado seu comandante o Segundo-

Tenente Salustiano Caetano dos Santos. Por Aviso de 14 de dezembro, passou a comandá-lo 

o Primeiro-Tenente João Travassos da Costa.  Zarpou a 24 do dito mês para o Rio da Prata, 

onde passou todo o ano de 1853.   

De dezembro de 1856 a dezembro de 1857, empregou-se em cruzeiros contra o tráfico 

de escravos africanos, sob o comando do Primeiro-Tenente Antônio Carlos de Mariz e 

Barros.  

 Em julho de 1857, a Campista foi aparelhada a patacho.  Cruzava na costa do Rio de 

Janeiro, em frente da Restinga da Marambaia, quando naufragou, a 21 de janeiro de 1858.  

Comandava-a o Segundo-Tenente Camilo de Lelis e Silva. 

 


