
Em mais uma de minhas pesquisas pela Net, me deparei com fotos interessantes, que 
mostram os Postos dos Guarda Vidas, na praia de Copacabana, em diferentes épocas. 

Como forma de homenagear tão honrada profissão, exímios surfistas de peito, 
selecionei algumas fotos que agora compartilho com vocês. 

 
 
Foto de autoria de Malta, pertencente ao Acervo do Museu da Imagem e do Som, um 
precário POSTO DE SALVAMENTO (Posto de Sauvatage) localizado na Avenida 
Atlântica, na década de 10, ainda antes da construção da calçada junto à praia, que se 
deu quando do alargamento de 1919. 
O salva-vidas, então chamado de “banhista”, no topo do seu posto de observação, 
protegido por uma barraca e com binóculos, vigia os que entram no mar. 
Uma bóia, com uma corda, além de um pequeno barco, são instrumentos de auxílio ao 
salva-vidas. 



 
 
Foto de Preising mostrando um posto de observação de salva-vidas (na época 
chamados de “banhista”) na praia de Copacabana, no início do século XX.  

 
 
O Posto de Salvamento nº 1, em foto do alemão Peter Fuss, na Praia de Copacabana, 
na década de 30.  



 
 
Postos de Salvamento da Praia de Copacabana nas décadas vizinhas a 1950. Em 
Copacabana eram 6 no total: o nº 1 no Leme, o nº 2 perto do Lido, o nº 3 perto da 
Hilário de Gouveia, o nº 4 perto da Santa Clara, o nº 5 perto da Bolivar e o nº 6, perto 
do Forte de Copacabana. Todos os dias eram hasteadas as bandeiras indicando as 
condições do mar. Os resgates que hoje são feitos por helicóptero eram, na época, 
feitos por lanchas que ficavam circulando por toda a orla, com dois banhistas (assim se 
chamavam os salva-vidas). As lanchas eram guardadas junto ao Clube dos Marimbás, 
no Posto 6. Observe-se como era estreita a calçada junto à praia.  
 


