
 

Contra-Almirante Rubem José Rodrigues de Mattos 

 

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

Paulista, nascido em 15 de julho de 1919, ingressou na Escola Naval no dia 2 de 

janeiro de 1936. Foi declarado Guarda-Marinha em 1940 e nomeado Segundo-Tenente em 

1941. Sua primeira comissão foi a bordo do Encouraçado Minas Gerais. Tendo sido 

promovido a Primeiro-Tenente em 1943.  

Quando da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, estava servindo no Caça-

Submarino Goiana. Neste navio, o então Tenente Rubem lutou na Segunda Guerra Mundial, 



 

atuando na Campanha do Atlântico em diversas missões de escolta e no patrulhamento da 

costa brasileira. Em 1945, quando ainda transcorria a guerra foi promovido a Capitão-Tenente 

e assumiu a Imediatice do Goiana. 

Em 1946, foi designado Ajudante de Ordens do Chefe do Estado-Maior da Armada, 

cargo que ocupou até se apresentar na Diretoria de Hidrografia e Navegação para realizar o 

curso de hidrógrafo. No ano de 1951, foi nomeado comandante da Corveta Camocim, e, ao 

passar este comando, foi designado para servir no Navio-Escola Almirante Saldanha, sendo 

promovido a Capitão de Corveta em 1952. 

Posteriormente, retornou à Diretoria de Hidrografia e Navegação onde, assumiu a 

função de Assistente do Diretor-Geral de Hidrografia e Navegação. Em 1955, assumiu o 

comando do Contratorpedeiro de Escolta Baependi, onde permaneceu até ser matriculado no 

Curso de Comando da Escola de Guerra Naval.  

Promovido a Capitão de Fragata em 1956, assumiu a imediatice do Centro de Instrução 

Almirante Tamandaré. No ano de 1957, foi enviado ao Japão para compor a Comissão Fiscal 

de Construção de Navios e de lá regressou trazendo o Navio-Hidrográfico Canopus, como 

seu primeiro comandante. Ao ser promovido a Capitão de Mar e Guerra em 1963, foi servir 

no Centro de Reparos Almirante Moraes Rego e, no ano seguinte, assumiu a Vice-Direção da 

Diretoria de Hidrografia e Navegação. Em 1966, foi nomeado Comandante do Navio-

Oceanográfico Almirante Saldanha e, ao deixar este comando, assumiu a função de Vice-

Diretor de Portos e Costas. 

Foi promovido a Contra-Almirante em 1969, e, no ano seguinte, assumiu o comando 

do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. Em 1971, foi nomeado Diretor da Escola 

Naval e, ao passar este comando, foi realizar curso na Escola Superior de Guerra. Foi 

transferido para a Reserva Remunerada em 14 de março 1974.  

Dez anos depois, no dia 15 de abril de 1984, poucos dias antes de completar 65 anos de 

idade, faleceu o Contra-Almirante Rubem José Rodrigues de Mattos. 

 


