
 

DOM AFONSO 

Fragata  

Incorporação: 23 de dezembro de 1847. 

Naufrágio: 10 de janeiro de 1853. 

 

A Fragata a vapor Dom Afonso, navio de casco misto, foi construída nos Estaleiros 

Thomas Royden e Co., Liverpool, Inglaterra, sendo suas máquinas provenientes das Usinas 

Rigby, situadas em Hawarden, ao norte do País de Gales, e as caldeiras e condensadores, das 

de Benjamin Hick & Son, de Bolton, a noroeste de Manchester, com planos derivados do 

Navio inglês HMS Fury, cuja construção foi fiscalizada pelo Almirante John Pascoe Grenfell, 

então cônsul do Brasil, que se fez credor de 5% do custo total do navio. Reconheceu-lhe o 

Governo Imperial esse direito e mandou pagar-lhe 25 contos de réis. O casco, construído com 

madeira de primeira qualidade, teve a carena forrada de cobre grosso e as cavernas, de 

carvalho, revestidas de bronze e cobre. 

Colocada na parte superior e externa da roda de proa, havia ainda uma figura de proa, 

“abaixo do mastro gurupés, ... escultura em madeira pintada de branco, representando um 

anjo de fisionomia infantil...” 

A Fragata a vapor Dom Afonso foi o primeiro e único navio a ostentar esse nome na 

Marinha do Brasil. O navio foi lançado ao mar em 23 de dezembro de 1847, tendo-lhe sido 

dado o nome Dom Afonso em homenagem ao príncipe herdeiro, filho do Imperador Dom 

Pedro II e de D. Teresa Cristina Maria, nascido em 1845 e morto em 11 de junho de 1847. 

Apresentava as seguintes características: comprimento de 190 pés (60 m), boca de 31 

pés (9,45m), pontal de 20 pés (6,l0 m), deslocamento de 900 toneladas e calado de 12 pés 

(3,66 m). Possuía caixa de rodas, desenvolvendo suas máquinas 300 HP. Isso significava que 

poderia navegar em segurança mesmo na falta de vento ou carvão. O navio era artilhado com 

dois obuses do sistema inglês de calibre 68 ou de 8 polegadas, com 9 pés de comprimento e 

quatro colubrinas (peças longas) de calibre 32. Era aparelhado a escuna e largava pano. A 

tripulação oscilava entre 190 (em tempo de paz) e 240 homens (em tempo de guerra). 



 

Considerado pela Marinha do Brasil, à época, o primeiro navio a vapor propriamente 

dito, a Fragata Dom Afonso podia navegar simultaneamente a vapor e a vela, usando suas 

caixas laterais e mastreação de escuna. 

O primeiro comandante do Vapor Dom Afonso, nomeado por Aviso de 2 de novembro 

de 1847, foi o então Capitão de Fragata Joaquim Marques Lisboa, futuro Marquês de 

Tamandaré e Patrono da Marinha do Brasil. Tal honraria, a de receber o comando de um do 

navios mais modernos à época, já denotava o reconhecimento da Administração Naval para 

com o oficial que ao longo da história naval brasileira representaria o modelo a ser seguido 

por todos que abraçam a carreira marinheira. 

Em 24 de agosto de 1848, tendo suspendido do Porto de Liverpool para realizar as 

últimas experiências de máquinas, antes da viagem para o Brasil, o Vapor Dom Afonso 

realizou o salvamento da Galera inglesa Ocean Monarch que, presa de incêndio, estava em 

chamas nas costas de Lancastershire. Era por volta das onze horas da manhã quando a 

tripulação iniciou o salvamento do Ocean Monarch, que transportava 396 pessoas, imigrantes 

ingleses que tinham como destino a cidade de Boston. Na ocasião, encontravam-se a bordo do 

vapor brasileiro a Princesa D. Francisca e seu marido; o Duque e Duquesa de Aumale; o 

Ministro Plenipotenciário do Brasil em Londres; e o Chefe de Esquadra John Pascoe Grenfell, 

com sua família. E todos presenciaram o denodo da tripulação do Dom Afonso que, 

comandada pelo Capitão de Fragata Joaquim Marques Lisboa, salvou grande número de 

passageiros e tripulantes, apesar de inúmeras dificuldades. 

Dois dias depois o Ministro do Brasil, em ofício dirigido ao futuro Marquês de 

Tamandaré, expressava-lhe os agradecimentos pelos relevantes serviços que prestara, 

enviando-lhe, em nome do Imperador, a quantia de cem libras esterlinas para ser distribuída 

pela guarnição. Porém, dada a difícil situação em que se encontravam os sobreviventes do 

Ocean Monarch, todo o valor foi doado aos mesmos. O Lorde maior de Liverpool, em nome 

de sua cidade, enviou efusivos cumprimentos ao Comandante Marques Lisboa, como também 

da Liverpool Seamen Shipwreck Society. O Governo inglês brindou Marques Lisboa com um 

rico cronômetro de ouro com expressiva dedicatória: “Presented by the British Government 

of the Steam-frigate of the Brazilian Imperial Navy, in testimony of their admiration of the 



 

gallantry and humanity displayed by him in rescuing manny British subjects from the burning 

wreck of the ship OCEAN MONARCH. August, 1848.”. Este humanitário feito teve grande 

retumbância mundial, recebendo os nossos marujos louvores merecidos de toda a imprensa 

do país e do estrangeiro. 

Em 2 de novembro de 1848, teve nele embarque o Capitão-Tenente Xavier de Alcântara. 

Tendo zarpado de Liverpool, rumou para Lisboa, onde seu comandante contratou 50 

carpinteiros da Ribeira, destinados ao Arsenal de Marinha do Rio de janeiro. 

A 1° de fevereiro de 1849, ancorado no Porto de Recife, participou da repressão aos 

revolucionários “praieiros”, sendo que grande parte de sua tripulação foi decisiva para a 

derrota dos rebeldes que marchavam sobre a cidade. Restabelecida a ordem, suspendeu, 

lançando âncoras no Rio de Janeiro no dia 28 do mesmo mês, depois de ter tocado na Bahia. 

No dia 18 de março de 1849, o Imperador, em companhia do titular da Pasta da Marinha 

e outras altas personagens, embarcou no Dom Afonso e realizou um longo passeio fora da 

Barra. 

Em 6 de agosto de 1850, comandado ainda pelo agora Capitão de Mar e Guerra Joaquim 

Marques Lisboa, havia sido promovido em 14 de março, prestou socorro à Nau de Guerra 

portuguesa Vasco da Gama que, devido a forte temporal, se encontrava desmastreada e à 

deriva fora da Barra do Rio de Janeiro, correndo grande perigo. O então Capitão de Mar e 

Guerra Joaquim Marques Lisboa, partiu em socorro da nau, superando grandes ondas que se 

formavam. Após muitas horas de tentativas, o Dom Afonso conseguiu estender um cabo de 

reboque, trazendo com segurança a nau portuguesa para a Baía de Guanabara, sem esta ter 

perdido um único tripulante. Pelo gesto heroico, membros da Colônia portuguesa do Rio de 

Janeiro se organizaram e presentearam Marques Lisboa com uma espada de ouro. O Governo 

português lhe agraciou com a Ordem Militar da Torre e Espada, conferida pela Rainha D. 

Maria II. 

Por Aviso de 6 de junho de 1849, em substituição a Marques Lisboa, assumiu o 

comando do vapor Dom Afonso o Capitão de Mar e Guerra Jesuíno Lamego Costa, futuro 

Almirante, Senador e Barão de Laguna. 
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Em 16 de abril de 1851, suspendeu do Rio de Janeiro, em Divisão sob a chefia do 

Almirante John Pascoe Grenfell, com destino ao Prata. Nos dias 12 e 14 de agosto do mesmo 

ano, com o Pavilhão de Grenfell, fez vários reconhecimentos no Rio Paraná, trocando tiros 

com a Bateria argentina do Ramalho; no dia 21 reconheceu o mesmo passo, a uma milha de 

distância da mesma bateria, que despejou sobre ele 32 tiros de bala, que foram respondidos 

por três dos nossos. Teve apenas alguns cabos cortados. Tendo rompido as hostilidades contra 

Rosas, em 16 de dezembro entrou no Rio Paraná, a fim de com outros vasos receber a 

Primeira Divisão do Exército que ia operar em Entre-Rios. 

Em 17 de dezembro, realizou o forçamento do Passo do Tonelero como navio capitânia 

da Esquadra do Chefe de Divisão John Pascoe Grenfell, composta, além da Fragata a vapor 

Dom Afonso, das Corvetas a vapor Dom Pedro II e Recife, do Vapor de Rodas Dom Pedro, 

das Corvetas Dona Francisca e União e do Brigue Calíope. 

O navio Dom Afonso com o Pavilhão do Almirante Grenfell rebocava a Corveta Dona 

Francisca. Durante mais de uma hora, o fogo começado pelo Dom Afonso e pela Dona 

Francisca continuava com vigor fervente pelos navios que os acompanhavam. O entusiasmo 

animava todas as tripulações e, em cada navio, oficiais e soldados centuplicavam esforços 

para devolver tiro por tiro os danos que sofriam. Em 17 de janeiro, realizou incursão ao Porto 

de Buenos Aires, ostensivamente em "Postos de Combate", saindo incólume. Voltou a 

Montevidéu. Regressou ao Rio de Janeiro com o Almirante Grenfell em 2 de julho de 1852. 

Seguiu para o Maranhão em 20 de setembro de 1852 sob o comando do Capitão-Tenente 

José Antônio de Siqueira, com escalas na Bahia e Pernambuco para limpeza de casco e 

reparos, indo a seu bordo o engenheiro especialista em máquinas Robert Grundy, para dirigir 

os serviços. 

Em 4 de novembro de 1852, estava em São Luís do Maranhão, tendo regressado ao Rio 

de Janeiro no fim do ano. 

Em 8 de janeiro de 1853, pelas sete horas da manhã, saiu a cruzar entre Cabo Frio e 

Espírito Santo; executava, na ocasião, operação de repressão ao tráfico clandestino de 

escravos. No dia 10 de janeiro de 1853, o Vapor Dom Afonso naufragou em Massambaba, 

entre a Ponta do Francês e a Ponta da Salina, a noroeste de Cabo Frio, quando foi acometido 



 

por forte temporal, tendo morrido no acidente o Segundo-Tenente Antônio Francisco de 

Araújo Silva e duas praças da guarnição.  

Pela Circular n
o 

52 do Ministro da Marinha, de 25 de julho de 1853, publicou-se a 

sentença proferida pelo Conselho Supremo Militar de Justiça contra o comandante, Capitão-

Tenente José Antônio Siqueira, e os Primeiros-Tenentes Cândido de Lemos e Antônio 

Manuel Fernandes, oficiais de quarto, acusados, todos, pela perda do mesmo vapor; o 

primeiro foi condenado a um ano de prisão, ficando privado de todo comando por mais de 

dois anos; e, os dois últimos, a um ano de prisão a bordo dos navios de guerra, sendo depois 

privados de qualquer comando até mesmo de quarto, pelo tempo de um ano. 

 

 


