
Almirante de Esquadra Fernando Ernesto Carneiro Ribeiro

 

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

Natural do estado da Bahia, nasceu no dia 24 de novembro de 1920. Ingressou na Escola

Naval no ano de 1938, foi declarado Guarda-Marinha em 1943 e promovido ao posto de

Segundo-Tenente em 1944.

Sua primeira comissão foi a bordo da Corveta  Jaceguai,  navio que, integrado à Força

Naval do Nordeste, prestou relevantes serviços participando efetivamente da Segunda Guerra



Mundial,  realizando  comissões  de  escolta  a  comboios  de  navios  mercantes  brasileiros  e

estrangeiros. Serviu ainda, durante o período de guerra, nos Caça-Submarinos Juruá e Jacuí.

Recebendo, neste último navio, sua promoção a Primeiro-Tenente, em 1945.

No ano  de  1946,  foi  designado  para  serviço  em sua  terra  natal,  na  Base  Naval  de

Salvador, onde permaneceu por dois anos. Regressou ao Rio de Janeiro, em 1948, a fim de

servir no Navio-Escola Guanabara, quando foi promovido a Capitão-Tenente.

Em 1949, foi convocado para realizar o Curso de Armamento, no Centro de Instrução

Almirante Wandenkolk, o qual concluiu em 1950 e logo se apresentou no Contratorpedeiro

Apa. No ano seguinte, foi designado para compor a Comissão de Recebimento do Cruzador-

Ligeiro  Tamandaré nos Estados Unidos,  integrando a primeira tripulação do navio. Após

alcançar  o  posto  de  Capitão  de  Corveta,  em  1954,  assumiu  seu  primeiro  comando  no

Rebocador Triunfo, no ano de 1957.

Promovido a Capitão de Fragata, em 1959, deixou o comando do Rebocador  Triunfo,

sendo nomeado Encarregado do Escritório Técnico-Administrativo de Salvador. No ano de

1962, apresentou-se  ao  Estado-Maior  da  Armada,  onde  permaneceu  até  ser  designado

Imediato do Navio-Transporte de Tropas Soares Dutra.

Em 1964, foi nomeado Comandante do Navio-Oficina Belmonte e, em seguida, exerceu

a  função  de  Imediato  do Navio-Aeródromo Ligeiro Minas  Gerais,  comissão  em que foi

promovido a Capitão de Mar e Guerra, no ano de 1966.

Ao desembarcar do  Minas Gerais,  foi  indicado Chefe do Estado-Maior  da Força de

Transportes  da  Marinha,  exercendo  essa  função  até  1968,  quando  retornou  ao  Navio-

Aeródromo Ligeiro Minas Gerais, como seu comandante.

Em 1969, foi nomeado Adido Naval e Militar em Londres, regressando ao Brasil dois

anos depois quando, promovido a Contra-Almirante, em 1971, assumiu o Comando da Força

Aeronaval. Exerceu ainda, interinamente, o Comando em Chefe da Esquadra. Já no posto de

Vice-Almirante, no ano de 1974, foi nomeado Comandante do 2º Distrito Naval.



Promovido a Almirante de Esquadra, em 1978, esteve à frente da Diretoria de Ensino da

Marinha,  da  Diretoria-Geral  de  Pessoal  da  Marinha,  da  Diretoria-Geral  de  Material  da

Marinha,  da  Diretoria-Geral  de  Navegação  e  do  Comando  de  Operações  Navais.

Aproximadamente três anos após alcançar o topo da carreira naval o Almirante Fernando

Ernesto Carneiro Ribeiro foi transferido para a reserva remunerada, em 1981. 

Faleceu em 20 de março de 1995, aos 74 anos de idade.


