
 

CONDE DOS ARCOS 

Brigue 

Incorporação: Nada consta. 

Baixa: Nada consta. 

 

Entre janeiro e março de 1811 foi lançado de uma das carreiras do Arsenal de Marinha 

da Bahia um navio de construção de madeira, com 57,91 m de comprimento e aparelhado a 

brigue. O navio recebeu o nome Conde dos Arcos, título do Tenente-General português D. 

Marcos de Noronha e Brito, que foi Governador do Pará e da Bahia, Vice-rei do Brasil e 

Ministro da Marinha. 

Em 28 de junho de 1821, fez-se de vela para os portos da Ásia portuguesa, sob o 

comando do Segundo-Tenente Honorário José Joaquim Raposo, futuro Almirante. De 

regresso em novembro de 1822 velejou para Montevidéu, sendo escoltado pela divisão do 

Chefe David Jewet. O navio foi tomado pelos partidários de Portugal na Guerra da 

Independência. 

Dom Álvaro de Macedo mandou armá-lo com 26 canhões e pô-lo sob o comando do 

Primeiro-Tenente José M. de Souza Soares de Andréa. Participou no combate de 21 de 

outubro de 1823, contra a Divisão Imperial do Chefe Pedro Nunes, sendo repelido e forçado a 

entrar no porto. Teve como principal contendor o Brigue Real Pedro. 

Depois da capitulação das tropas portuguesas, foi posto sob o comando do Piloto José 

Maria dos Santos, a fim de transportar para Lisboa 388 soldados portugueses. Em 30 de 

março de 1824, arribou a Santa Catarina, a fim de substituir o gurupés; depois de reparado, 

fez-se ao mar. De volta de Lisboa, recolheu-se ao Rio de Janeiro. 

Velejou em 20 de outubro de 1826, sob o comando do Piloto João Joaquim da Silva 

Fontes, para o Rio da Prata. Em 21 de março de 1827, estando fundeado nas proximidades de 

Montevidéu foi atacado, pelas 2 horas da madrugada, por um lanchão e três baleeiras 

inimigas, tripuladas por 60 homens, sob a chefia do Major A. Dragumet. O Piloto Fontes 

conta assim o fato em sua parte oficial: “Às 2 h da manhã despertei sentindo o ruído e, 



 

pegando em uma pistola, em roupa branca como estava deitado, abri a porta de meu camarote 

e, apenas tinha saído, fui atacado por quatro homens armados que me intimaram que me 

rendesse, se não queria morrer, pois que estava prisioneiro. Vi, então, dentro do navio cerca 

de 60 homens, além de outros que subiam ainda pela proa e pelos lados. No mesmo instante, 

o contramestre foi atacado por outros quatro homens que o intimaram do mesmo modo a que 

se rendesse; enquanto uns praticavam isto, outros tratavam de fechar as escotilhas e de largar 

as gáveas. Dez marinheiros, que se achavam em baixo, no rancho, sentindo este barulho, 

conhecendo que o navio estava sendo abordado, arrombaram o escotilhão de proa, desceram 

ao porão, passaram para ré, subindo à antecâmara, lançaram, mão das armas que estavam 

carregadas, e pelas janelas da câmara começaram a fazer fogo muito ativo sobre os 

assaltantes, dos quais uma parte começou a reembarcar. Alguns marinheiros, conhecendo que 

o inimigo se retirava e vendo que não tinha este fechado bem a escotilha grande, por ela 

subiram fazendo muito fogo; o que, visto pelo resto dos inimigos que estavam no convés 

trataram de se retirar a toda pressa, deixando em nosso poder algumas armas, parte da 

bagagem e quatro prisioneiros. Depois de estar dentro das embarcações, procurou atacar de 

novo, mas eu, o contramestre e a marinhagem lhe fizemos ativo fogo… e mandei disparar a 

peça que tinha carregada com bala. Vendo que eu lhe fazia fogo com artilharia, além da 

mosquetaria, retirou-se o inimigo”.  

O periódico Mensagero Argentino, procurando, naturalmente enaltecer o feito dos 

patrícios, declarou que os assaltantes se apoderaram do navio sem resistência e que o 

abandonaram depois de duas horas de tranquila posse por não ter sido possível suspendê-lo, 

diz-nos Garcez Palha. O Piloto Fontes foi promovido pelo Governo Imperial a Segundo-

Tenente da Armada por ato de bravura.  

 


