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

   

Nasceu no dia 31 de janeiro de 1917 e ingressou na Escola Naval em 12 de março de 

1933. Foi declarado guarda-marinha em 1937 e fez a viagem de instrução a bordo do Navio-

Escola Almirante Saldanha, sendo nomeado segundo-tenente em 1938, quando realizou sua 

primeira comissão, no Navio-Auxiliar Prudente de Moraes. 

Foi promovido a primeiro-tenente em 1940 e, durante a Segunda Guerra Mundial, 

esteve embarcado no Encouraçado Minas Gerais, defendendo o porto de Salvador. No posto 

de capitão-tenente, em 1943 foi designado para a imediatice do Caça-Submarino Grajaú e, no 



 

ano seguinte, assumiu o seu primeiro comando, a bordo do Caça-Submarino Jutaí, realizando 

comboios sob a subordinação da Força Naval do Nordeste. Ainda nesse posto, exerceu o 

comando da Força Naval destacada, a qual teve a importante missão de fazer o reboque do 

Navio-Transporte Duque de Caxias, que ficou à deriva depois de um incêndio em 1945. 

Foi promovido a capitão de corveta, em 1950, quando voltou a servir no Encouraçado 

Minas Gerais e, dois anos depois, foi comandar o Contratorpedeiro Bracuí. Promovido a 

capitão de fragata em 1954, assumiu a Capitania dos Portos do Espírito Santo, e, ao deixar 

este comando, foi designado para integrar a Comissão de Recebimento de navios em 

Washington, quando se tornou o primeiro comandante do Contratorpedeiro Pará.  

Na década de 1960, no posto de capitão de mar e guerra, serviu no Gabinete do 

Ministro da Marinha, quando recebeu elogio do Presidente da República por fazer parte da 

Comissão que analisou as atividades do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. No 

ano de 1963, passou a integrar o Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra e, no ano 

seguinte, apresentou-se no Comando da Força de Cruzadores e Contratorpedeiros, assumindo 

o comando do Segundo Esquadrão de Contratorpedeiros. Teve como sua última comissão no 

posto de capitão de mar e guerra o cargo de vice-diretor de Eletrônica da Marinha. 

Foi promovido a contra-almirante em 6 de setembro de 1966 e, no ano seguinte, 

nomeado subchefe do Estado-Maior da Armada. Ao deixar este cargo, assumiu o Comando 

da Força Aeronaval, onde permaneceu por dois anos, sendo depois designado chefe de 

Gabinete do Ministro da Marinha.  

Em 1969, foi promovido a vice-almirante, assumindo em seguida o Comando do Sexto 

Distrito Naval, onde permaneceu por três anos, quando retornou à Diretoria de Eletrônica da 

Marinha, como seu diretor.  

Em 1974, foi promovido a almirante de esquadra, tornando-se diretor-geral de 

Navegação e, no ano seguinte, comandante de Operações Navais. Veio a falecer no exercício 

deste cargo, em 1976, aos 59 anos. 


