
GUANABARA

Navio-Veleiro

Incorporação: 3 de julho de 1948.

Baixa: 30 de novembro de 1960.

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

Navio-Veleiro construído nos estaleiros Schiffswerft e Machinenfabrik Blohm e Voss,

Hamburgo, Alemanha. Teve sua quilha batida em 15 de julho de 1937 e foi lançado ao mar

em 30 de outubro de 1937, sendo terminado em 1938.

 O navio pertencia a Marinha de Guerra Alemã com o nome de Albert leo Schalageter,

tendo feito apenas uma viagem de instrução sob bandeira alemã. Durante a Segunda Guerra

Mundial  foi  empregado  como transporte  de  tropas  e  refugiados  no mar  Báltico,  até  que



colidiu com uma mina submersa  e foi  encostado.  Idêntico ao  Eagle (ex  Horst  Vessel  na

marinha alemã) navio-escola da Academia de Guarda Costas da Marinha Norte-Americana. 

Além dos dois citados, foram construídos pelo mesmo estaleiro mais três veleiros com

as mesmas características: Gorch Forch, Mircea II e Herbert Norkus. Após a Segunda Guerra

Mundial, o Gorg Forch tornou-se o navio-escola soviético Tovarisch; o Mircea II manteve o

nome,  mas  passou  a  ostentar  bandeira  romena.  Já  o  último da  série,  o  Herbert  Norkus,

construído  em  plena  guerra,  não  chegou  a  ser  aparelhado,  sendo  seu  casco  entregue  à

Inglaterra, que o empregou no transporte de lixo no Mar do Norte, onde afundou. 

Foi  capturado  pelas  forças  estadunidenses,  durante  a  ocupação  do  porto  de

Bremenhaven e posteriormente vendido ao Brasil,  durante a gestão do Ministro Sílvio de

Noronha. No Brasil foi completamente restaurado em dois meses e oito dias no Arsenal de

Marinha do Rio de Janeiro. Foi incorporado à Marinha do Brasil pelo Aviso Ministerial no

1.541-A de 3 de julho de 1948 e teve sua Mostra de Armamento em 27 de outubro de 1948.

Quinto navio da Marinha do Brasil a receber o nome Guanabara recorda a baía situada

no Rio de Janeiro. No tupi-guarani significa: “baía” ou seio semelhante ao mar”. O primeiro

navio, assim batizado, foi uma corveta de construção mista (madeira e ferro) a vapor e hélice,

armada em galera, construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro em 1867, sob planos

do  Engenheiro  Naval  Napoleão  Level  e  máquinas  construídas  pelos  Engenheiros  Navais

Mattos e Carlos Braconnot. O segundo foi um navio de casco de madeira, propulsão mista

(vela e hélice), armado em corveta, construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro em

1874, sob o risco do Engenheiro Naval Trajano Augusto de Carvalho. O terceiro foi  um

rebocador de casco de madeira aprisionado pelos revoltosos da Armada em 1893 e o quarto,

foi uma embarcação de casco de aço e de propulsão a vapor construída na Inglaterra em 1907

que deveria servir de lancha-iate presidencial.

O  navio  foi  construído  em  aço,  com  chapas  de  10  mm,  rebitadas  e  parcialmente

soldadas.  Possuía  seis  anteparas estanques,  três  cobertas de ferro revestidas de madeira e

tombadilho  com superestrutura  metálica.  Era  armado  em brigue-barca  com três  mastros,

gáveas e mezenas dobradas e superfície vélica de 1.990 m², dispondo ainda de motor auxiliar



Diesel de 750HP.

Possuía  as  seguintes  características:  1.869  t  de  deslocamento  máximo;  1.415  t  de

deslocamento leve; 1.500 t de arqueação (tonelagem de registro); 344 t de lastro em lingotes

de ferro; 89,48 m de comprimento total (inclusive gurupés); 82,47 m de comprimento (sem o

gurupés); 70 m de comprimento na linha de flutuação; 12 m de boca máxima; 2,77 m de

borda livre; 5,40 m de calado máximo, incluindo a quilha; 45,40 m de guinda do mastro do

traquete; 40 m de guinda do mastro da mezena; 23,65 m de comprimento mínimo das vergas

e desempenhava 11 nós de velocidade máxima movido a motor, fazendo um total de 3.783

milhas de raio de ação a 8,5 nós.

O navio era artilhado com dois canhões antiaéreos de 76 mm, L/23 (23 calibres).

A  manobra  dos  cabrestantes  e  do  leme  era  realizada  exclusivamente  por  força

muscular, sendo o cabrestante de vante guarnecido por 30 homens e o de ré por 20 homens. O

leme requeria 6 homens e mais o timoneiro chefe para manobra.

O  navio  dispunha  de  aparelhamento  de  navegação,  rádio,  agulha  giroscópica  e

ecossondador.

Sua guarnição era composta por sete oficiais e 98 praças. 

Pelo Aviso Ministerial nº 2.048 de 31 de julho de 1956 foi subordinado a Diretoria de

Hidrografia e Navegação.

Pelo Aviso Ministerial nº 1.827 de 10 de junho de 1959 foi classificado como navio em

“Reserva  Temporária”.  No  dia  24  de  Novembro  de  1960  foi  realizada  a  Mostra  de

Desarmamento e finalmente pelo Aviso Ministerial nº 1.585 de 30 de Novembro de 1960 foi

determinada a baixa do Navio-Veleiro Escola Guanabara.

Pelo  Aviso  Ministerial  nº  1.003  de  5  de  outubro  de  1961,  o  navio   “Reserva”

Guanabara teve sua subordinação transferida do Comando em Chefe da Esquadra para o

Comando do 1º Distrito Naval. Após a baixa, o navio foi adquirido pelo Governo português

em outubro de 1961, içando-se-lhe a bandeira portuguesa a 8 de março de 1962. Ao passar

para o domínio português foi denominado de Sagres.

Durante  o  período  em  que  serviu  à  Marinha  do  Brasil,  o  Navio-Veleiro  Escola



Guanabara navegou 65.516,4 milhas e realizou um total de 562 dias de mar.

Suas principais comissões:

08/12/1948  –  Transportou  para  Recife  (PE)  de  uma  turma  de  grumetes  da  Escola  de

Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco;

15/01/1949 – Viagem de instrução de aspirantes da Escola Naval a Montevidéu, onde o navio

recebeu a visita do Presidente da República do Uruguai;

09/06/1949 – Viagem de instrução com uma turma de Aprendizes de Marinheiros da Escola

de Fortaleza (CE) até Fernando de Noronha;

13/09/1949 – Viagem de instrução até Recife (PE) com 50 praticantes-pilotos da Escola de

Marinha Mercante do Rio de Janeiro (RJ);

15/01/1950 – Três cruzeiros de instrução até Santos (SP) com aspirantes do Curso Prévio da

Escola Naval;

15/03/1949 – Cruzeiro de instrução com alunos do Curso Prévio da Escola Naval em Angra

dos Reis (RJ);

02/08/1950 – Três cruzeiros de instrução até a Ilha Grande (RJ), com aspirantes da Escola

Naval;

17/08/1950 – Cruzeiro de instrução até Ilha Grande (RJ) com 74 aspirantes da Escola Naval;

28/08/1950  –  Viagem  até  Santa  Catarina  representando  a  Marinha  nos  festejos

comemorativos do centenário da fundação da cidade de Blumenau (SC);

16/01/1951 – Viagem de instrução até Salvador (BA) com turma de 60 aspirantes da Escola

Naval;

08/01/1951 – Viagem de instrução até Paranaguá (PR) com turma de 39 aspirantes da Escola

Naval;

28/06/1951 – Primeira viagem de instrução até Salvador (BA) de turma de aspirantes da

Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro (RJ);

03/08/1951 – Duas viagens consecutivas de instrução até Santos (SP) com duas turmas de

aspirantes do Curso Prévio da Escola naval;



04/09/1951  –  Viagem até  Vitória  (ES),  representando  a  Marinha  nos  festejos  do  quarto

centenário de fundação da cidade;

14/04/1952 – Cruzeiro de instrução até a enseada Batista da Neves em Angra dos Reis (RJ)

transportando 191 alunos do Colégio Naval;

22/07/1952 – Viagem de instrução até Santos (SP), transportando 86 alunos do Centro de

Instrução de Oficiais da Reserva da Marinha;

15/08/1952 – Viagem de instrução até Vitória (ES) transportando 60 alunos do 1º ano de

Pilotagem e Máquinas da Escola de Marinha Mercante;

02/01/1953 – Viagem de instrução até Santos (SP) transportando 85 alunos do Centro de

Instrução de Oficiais da Reserva da Marinha;

13/01/1953  –  Viagem  de  instrução  a  Paranaguá  (PR),  transportando  uma  turma  de  85

aspirantes da Escola Naval;

16/01/1953 – Cruzeiro de instrução até Vitória (ES) com aspirantes do 1º ano da Escola

Naval;

02/02/1953 – Dois cruzeiros consecutivos de adaptação até Cabo Frio (RJ), transportando

alunos do Colégio Naval;

04/01/1954 – Viagem de instrução até Vitória (ES), transportando aspirantes do 1ºano da

Escola Naval;

20/01/1954 – Cruzeiro de instrução até a Ilha de São Sebastião (SP) transportando uma turma

de aspirantes do 1º ano da Escola Naval;

02/02/1954 – Cruzeiro de adaptação até Ilha Raza (RJ) com a primeira turma de alunos do 2º

ano do Colégio Naval;

28/05/1954 – Viagem de adestramento da tripulação até Natal (RN), transportando praças;

25/06/1954 – Durante viagem de adestramento da tripulação socorreu náufragos do Navio

Mercante SS Piryneus na divisa dos estados da Bahia e Espírito Santo;

12/07/1954 – Cruzeiro de adestramento com 103 alunos do Colégio Naval nas imediações do

litoral fluminense;

08/10/1954 – Viagem de instrução até  Santa  Catarina transportando alunos da Escola de



Marinha Mercante do Rio de Janeiro (RJ);

23/11/1954 – Transporte de 200 grumetes da Escola de Aprendizes-Marinheiros da Bahia da

cidade de Salvador (BA) para o Rio de Janeiro (RJ);

21/01/1955  –  Cruzeiro  de  instrução  até  Santos  (SP),  transportando  Guardas-Marinha  da

Reserva Naval, do Corpo da Armada, Intendentes e Fuzileiros Navais;

01/03/1955 – Cruzeiro de instrução até Santa Catarina transportando 97 grumetes do Centro

de Instrução Almirante Wandenkolk (RJ);

13/07/1955 – Viagem de  instrução até  Santos  (SP),  transportando o 1º  Destacamento  de

Alunos do Colégio Naval (RJ);

24/07/1957 – Viagem de adaptação até Vitória (ES), transportando o 2º Destacamento de

Alunos do Colégio Naval (RJ);

22/02/1958 – Viagem de instrução até  Santa  Catarina com alunos da Escola  de Marinha

Mercante do Rio de Janeiro (RJ);

20/06/1959 – Cruzeiro de adaptação até Ilha Grande (RJ) com alunos do Colégio Naval;

04/07/1959 – Viagem de adaptação até Vitória (ES) transportando alunos do Colégio Naval.

Foram seus comandantes:

Capitão de Fragata Pedro Paulo de Araújo Suzano 27/10/1948 a 08/11/1949

Capitão de Fragata Daniel dos Santos Parreira 08/11/1949 a 22/09/1950

Capitão de Fragata Augusto Lopes da Cruz 22/09/1950 a 10/01/1951

Capitão de Fragata Levy Penna Aarão Reis 10/01/1951 a 02/02/1952

Capitão de Fragata Osmar Almeida de Azeredo Rodrigues 02/02/1952 a 05/02/1953

Capitão de Fragata Ernesto de Mello Baptista 05/02/1953 a 24/02/1954

Capitão de Fragata Maurício Dantas 24/02/1954 a 18/03/1955

Capitão de Fragata Oscar Lopes Fabião 18/03/1955 a 24/03/1956

Capitão de Fragata Mário Carneiro Esposel 24/03/1956 a 14/06/1957

Capitão de Fragata Alberto Pimentel 14/06/1957 a 09/03/1959

Capitão de Corveta Fernando Ribeiro Macedo (interino)           09/03/1959 a 24/03/1959



Capitão de Corveta Murillo Barbosa Vianna (interino)         24/03/1959 a 15/04/1959

Capitão de Fragata Ernesto de Mourão Sá                                15/03/1959 a 15/12/1959

Tendo o navio passado a condição de Reserva Temporária foram seus encarregados os

seguintes oficiais:

Capitão de Corveta Murillo Barbosa Vianna 15/12/1959 a 13/04/1960

Capitão de Corveta Alexandre Portela Barbosa Lima 13/04/1960 a 24/10/1960

Primeiro-Tenente Jorge Hamilton Arruda Mendonça (interino) 24/08/1960 a 24/09/1960

Capitão de Corveta Gilberto Ferraz da Silva (enc. manutenção)24/09/1960 a 24/11/1960
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