
 

COMANDANTE FREITAS 

Paquete 

Incorporação: 9 de fevereiro de 1898. 

Baixa: 1915. 

 

Paquete Itapeva (Pedra chata), pertencente à Companhia Nacional de Navegação 

Costeira. Foi adquirido pelo Governo para a Repartição dos Faróis. Pelo Aviso de 4 de 

fevereiro de 1898, publicado em Ordem do Dia nº 31, em 8 de abril, fez-se público que fora 

adquirido o Vapor Itapeva, que passou a chamar-se Comandante Freitas, em homenagem ao 

Capitão de Mar e Guerra José Antônio de Oliveira Freitas. Recebeu o distintivo nº 57. Foi-lhe 

passada mostra de armamento a 9 de fevereiro do mesmo ano. Depois de receber as 

adaptações indispensáveis, a firma Lage & Irmãos entregou-o ao Governo, em 28 de outubro 

de 1898. 

Casco e toda a estrutura de ferro, com as seguintes características: 750 t de 

deslocamento; 67,65 m de comprimento; 9,9 m de boca; 4,45 m de pontal; 3,15 m de calado 

máximo; uma máquina a vapor Scott e Cia, sistema Compound , 554 cv de potência máxima; 

uma caldeira e uma caldeirinha auxiliar, alimentadas a carvão de pedra, cujas carvoeiras 

tinham a capacidade de 120 t; um hélice; velocidade máxima de 8 nós; leme a vapor; uma 

chaminé; armado a Iate; dois mastros de ferro, tendo ambos dois paus de carga; dois 

guinchos; uma máquina de suspender; uma oficina mecânica. Envergava duas velas latinas e 

uma bujarrona. Dispunha de iluminação elétrica e de um holofote de 1.800 velas. Contava 

com uma lancha a vapor, um escaler de 10 remos, um de oito, dois de seis, e um de quatro. 

Tinha duas âncoras do peso de 75 quintais, manilhada a de BE. Em 105 braças de amarra, a 

de BB. Em 75 braças, e uma de sobressalente no porão, do peso de 18 quintais.  

Sua lotação constava de um comandante, um imediato, quatro oficiais de convés, um 

médico, um comissário, um chefe de máquinas, dois ajudantes e um praticante de máquinas, 

um mestre, dois guardiães, dois subajudantes de máquinas, um enfermeiro, um fiel, um 

escrevente, um carpinteiro, um caldeireiro, um serralheiro, um sargento, dois cabos, quatro 



 

marinheiros de primeira classe, 14 de segunda e oito grumetes, um cabo-foguista, sete 

foguistas de primeira, seis de segunda, seis de terceira, três cozinheiros, dois despenseiros e 

dez criados.  

Realizou diferentes comissões em fiscalização e montagens de faróis e no serviço de 

levantamento e balizamento da costa sob o comando dos Capitães-tenentes Viriato Duarte 

Hall, Veríssimo José da Costa Júnior, Odorico Pinto da Silva Leal, Arnaldo Pinto da Luz etc. 

A 20 de setembro de 1902, de seu bordo caiu no mar, perecendo lamentavelmente, o Guarda-

Marinha Archimedes da Luz e Silva. Esteve este navio durante algum tempo na Bahia. Em 

1913, foi incorporado a Flotilha do Amazonas, onde serviu de tender e de capitânia. Teve 

baixa do serviço em 1915. 

 

 


