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

  Nasceu em 16 de dezembro de 1917, no Rio de Janeiro, e ingressou na Escola Naval 

em 1932, sendo declarado guarda-Marinha em 1937. No ano seguinte, embarcou no Navio-

Escola Almirante Saldanha em viagem de instrução ao exterior. 

Foi nomeado segundo-tenente em 1938, quando foi designado para servir no 

Encouraçado Minas Gerais. Em 1940 foi promovido a primeiro-tenente, sendo neste posto 

enviado para servir no Submarino Tamoio. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, realizou Curso de Especialização em Submarinos 



 

e participou, a bordo do Submarino Timbira, do patrulhamento das costas brasileiras. Como 

capitão-tenente, em 1946 serviu no Navio-Transporte Duque de Caxias e, ainda naquele ano, 

tornou-se ajudante de ordens do comandante do Terceiro Distrito Naval. 

Em abril de 1948, foi nomeado comandante do Navio-Hidrográfico Aspirante 

Nascimento, recebendo a missão de construir dois faróis na Ilha de Fernando de Noronha. No 

ano seguinte, assumiu a função de assistente do diretor de Hidrografia e Navegação, sendo 

promovido por merecimento a capitão de corveta. Em 1952, apresentou-se a bordo do Navio-

Escola Almirante Saldanha, onde permaneceu até maio do ano seguinte, sendo convidado 

para a função de assistente do chefe do Estado-Maior da Armada. 

Promovido a capitão de fragata assumiu a subchefia do Estado-Maior do Comando da 

Esquadra. Em 1955, foi designado para servir na Escola de Guerra Naval, e dois anos depois 

destacado como membro do comitê de informações do Estado-Maior da Junta Interamericana 

de Defesa em Washington. No final da década de 1950, foi promovido a capitão de mar e 

guerra, assumindo a chefia do Estado-Maior do Quarto Distrito Naval, sediado em Belém. 

Permaneceu no cargo até ser convidado para exercer instrutoria na Escola de Guerra Naval 

(EGN), em 1961.  Depois do período de magistério na EGN, assumiu o comando da Flotilha 

de Submarinos e, posteriormente, a função de subdiretor da Escola Naval. 

Promovido a contra-almirante em 1966, foi designado comandante Naval de Brasília. 

Em 1969, foi promovido a vice-almirante, assumindo o comando do Segundo Distrito Naval 

e, três anos depois, o comando do Primeiro Distrito Naval. Em 1973, foi promovido a 

almirante de esquadra, assumindo a Diretoria-Geral de Pessoal da Marinha, ocupando o cargo 

até março de 1974, quando foi convidado pelo Presidente da República, General Ernesto 

Geisel, para ser ministro da Marinha. 

Em sua gestão à frente da pasta, a indústria naval foi incluída no Segundo Plano 

Nacional de Desenvolvimento, quando foram construídos no Brasil os navios-patrulha 

fluviais Roraima, Rondônia e Amapá e o Navio-Faroleiro Graça Aranha. Foram adquiridos 

da Alemanha os navios-varredores Abrolhos e Albardão e da Inglaterra os submarinos 

Riachuelo e Tonelero e, ainda, as Fragatas Niterói, Defensora, Constituição e Liberal, tendo 

sido construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro a Fragata Independência. 



 

Em 1976, foi transferido para a reserva remunerada, mas permaneceu na pasta do 

Ministério até 1979. Faleceu em 1995, aos 78 anos. 


