
CISNE BRANCO

Veleiro Oceânico

Incorporação: 1978.

Baixa: 1986.

(Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha)  

Veleiro oceânico construído no Estaleiro A. Robertson, Escócia, em 1910, ex-Fortuna

II, casco de madeira, 22 metros de comprimento, 4,5 metros de boca, 240 metros quadrados

de área vélica e 3,10 metros de calado. Grande e expressivo campeão dos mares europeus, foi

doado pela FERROSTAAL à Marinha do Brasil sem condições de flutuação, estando no seco

desde  1977,  cujos  reparos  foram  considerados  caríssimos  pelo  proprietário,  conforme

orçamento  inicial  apresentado  pelo  Estaleiro  Kroegerwerft,  de  cerca  de  270.000  marcos

alemães.  Chegou ao Arsenal  de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ),  procedente de Kiel,

Hamburgo, em 03 de novembro de 1978, transportado pelo Navio Mercante Lloyd Roterdam. 

Concretizada  a  doação,  o  AMRJ  recebeu  a  incumbência  de  repará-lo,  tornando-o

operativo  novamente.  Em  precária  situação,  necessitou  de  trabalhos  vitais  de:  taboado,

cavername,  calafate,  revestimento  em fibra  de  vidro,  mastreação,  estaiamento,  ferragens,



propulsão, comunicações, redes, eletricidade, etc. Essa fase de reparos durou de novembro de

1978 até  o dia  20 de  junho de  1979,  quando o  veleiro  foi  entregue à  Escola  Naval  em

solenidade realizada no AMRJ e presidida pelo Vice-Almirante (EN) Hugo Friedrich Schiek

Júnior. Nesses reparos, o AMRJ dispendeu 13.852 horas que, somadas ao custo dos materiais

empregados, contabilizaram cerca de Cr$ 3.005.565,00.

Em 1980, o navio foi enviado ao AMRJ para cumprir o disposto em decisão ministerial

de realizar viagem oceânica para instrução de Guardas-Marinha. Para essa viagem, com uma

tripulação de 12 guardas-marinha, comandante, imediato e praças, foi necessário alterar o

“layout”  do veleiro  e  dispô-lo  de  maiores  e  melhores  acomodações;  troca  do sistema de

propulsão, comunicações e eletrônica;  reforço do sistema elétrico; melhora nos aparelhos,

incluindo  novas  velas,  estaiamento  e  ferragens;  alteração  e  criação  de  tanques  de  óleo

combustível e aguada; reparos na cozinha e paióis. Nesses reparos que duraram de janeiro a

março  de  1980  foram  consumidas  8.330  horas  de  trabalho  que,  somadas  ao  custo  dos

materiais empregados, totalizaram Cr$ 3.015.155. 

O roteiro,  com duração prevista  de  258 dias,  compreendeu visitação  aos  seguintes

portos: Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Caiena, Port of Spain, Granada, Fort de France,

Poit a Pitre, St. Thomas, Bermudas, Açores, Lisboa, Cádis, Málaga, Ilha da Madeira, Las

Palmas, Cabo Verde, Fernando de Noronha, Vitória e Arraial do Cabo. Partiu no dia 14 de

março e retornou no dia 26 de novembro de 1980, após oito meses e dezoito dias de viagem. 

Tripulação voluntária:

. Capitão de Corveta Érico José Cavalcanti de Albuquerque;

. Capitão de Corveta (MD) Antônio Alves;

. 3º Sargento (MO) José de Carvalho Moreira; e

. Marinheiro (QST) Evaldo Rui Benjamin Paes.

Guardas-Marinha:

. Sergio Alfredo de Paula Pinto;



. Airton Antonio Rodrigues;

. Raul Carlos Ventura Pereira;

. Abraham Lincoln Freire Rosemberg;

. Francisco dos Santos Moreira;

. Frederico Guaurino de Oliveira;

. Antonio José de Araújo Rocha;

. José Batista de Souza Neto;

. Aluízio Mário Cruvello Silveira;

. Odon Esteve Bella; e

. Sergio Campos Esteves. 

O  sucesso  dessa  viagem  levou  o  Ministro  da  Marinha,  Almirante  de  Esquadra

Maximiano  Eduardo  da  Silva  Fonseca,  a  adquirir  junto  à  empresa  norte-americana

Larchmont Shipping Cop. o Veleiro  Ondine, construído em 1978, que foi rebatizado  Cisne

Branco ao ser incorporado à Marinha do Brasil, em 1981, quando já realizou sua primeira

viagem de instrução, com dezesseis Guardas-Marinha a bordo, entre os dias 12 de março e 16

de novembro.

Nesse mesmo ano, após a aquisição do novo Veleiro Cisne Branco (ex-Ondine), teve

sua denominação alterada para  Albatroz  e foi colocado à disposição do Grêmio de Vela da

Escola  Naval,  até  1986,  quando,  no  dia  20  de  novembro,  foi  arrematado  em um leilão

promovido pelo leiloeiro Murilo Chaves, nas dependências da Escola Naval, por um lance de

Cz$ 850 mil ofertado pelo empresário Cristóvão Schlegel, sócio da empresa Baía da Ilha

Grande Transportes Marítimos (BIGMAR), que operava com turismo e transporte marítimo

na região de Angra dos Reis e intencionava empregar o navio em tais atividades. Na ocasião

em  que  foi  arrematado,  o  Albatroz  encontrava-se  atracado,  no  cais  da  Escola  Naval,  a

contrabordo de seu substituto, o novo Cisne Branco (ex-Ondine).


