
Vice-Almirante Paulo Gitahy de Alencastro 

 

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

Natural do Rio de Janeiro, nasceu a 3 de janeiro de 1920. Ingressou na Escola Naval em

1° de  abril  de  1937,  sendo declarado Guarda-Marinha em 1940,  realizou sua  viagem de

instrução a bordo do Navio-Escola Almirante Saldanha.

No ano de 1941, foi  nomeado Segundo-Tenente, quando foi então designado para o

Encouraçado  São Paulo,  navio que, durante a Segunda Guerra Mundial, permaneceu como

defesa fixa flutuante do porto de Recife até o final do conflito.

Promovido ao posto de Primeiro-Tenente, em 1943, dois anos depois foi designado para

servir no Contratorpedeiro de Escolta Benevente, navio que, em outubro de 1945, participou



da escolta do Navio-Transporte estadunidense James Parker, que conduzia de volta ao Brasil

um destacamento da Força Expedicionária Brasileira. Após ascender ao posto de Capitão-

Tenente, em dezembro de 1945, embarcou na Corveta  Cananeia  e, logo no ano seguinte,

assumiu a função de Imediato da Corveta Carioca.

Em  1947,  foi  nomeado  Comandante  do  Navio-Hidrográfico  Lahmeyer  e,  ao

desembarcar,  comandou  o  Navio-Hidrográfico  Juruena.  No  ano  de  1949,  foi  enviado  à

Diretoria de Hidrografia e Navegação a fim de proceder a aperfeiçoamento na área. Cerca de

dois anos depois, exerceu o comando do Navio-Hidrográfico Camocim,  sendo promovido a

Capitão de Corveta nessa comissão, em 1952.

Ao desembarcar do Navio-Hidrográfico Camocim, em 1954, apresentou-se novamente à

Diretoria de Hidrografia e Navegação, assumindo a chefia do Departamento de Hidrografia.

Foi promovido a Capitão de Fragata em 1957 e, no ano seguinte, nomeado comandante do

Navio-Faroleiro José Bonifácio, onde permaneceu por quase cinco anos.

No ano de 1963, foi nomeado Encarregado da Seção Brasileira da Subcomissão Técnica

de Transporte em Quito, no Equador. Em 1965, quando regressou ao Brasil, foi promovido a

Capitão de Mar e Guerra, e logo indicado para o comando da Flotilha do Mato Grosso. No

ano seguinte, assumiu, interinamente, o Comando do 6º Distrito Naval, cumulativamente com

a Base Fluvial de Ladário.

Comandou o Navio-Oceanográfico Almirante Saldanha no ano de 1967 e, cerca de dois

anos depois, após ser promovido a Contra-Almirante, em 1969, foi designado Subchefe do

Estado-Maior  da  Armada.  Em  1970,  assumiu  a  Diretoria  de  Hidrografia  e  Navegação,

comissão em que foi promovido a Vice-Almirante, em 1973, e onde permaneceu por cinco

anos como seu Diretor.

O Almirante Paulo Gitahy de Alencastro foi transferido para a reserva remunerada em

1975 e faleceu em 2 de maio de 2002, aos 82 anos de idade.


