
 

Vice-Almirante Paulo Irineu Roxo Freitas 

 

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

Nascido no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1919, ingressou na Escola Naval em 

1937. Foi nomeado Segundo-Tenente em 1941, e sua primeira comissão foi a bordo do 

Encouraçado São Paulo.  

Foi promovido a Primeiro-Tenente em 1943, sendo designado para servir na Corveta 

Cabedelo. No ano seguinte se apresentou ao Grupo de Caça-Submarinos de Natal, onde foi 

promovido a Capitão-Tenente. Neste período serviu em alguns navios subordinados àquele 

Comando, assumindo a imediatice dos Caça-Submarinos Jutaí e Gurupá, navios que durante 

a Segunda Guerra Mundial compuseram a Força Naval do Nordeste realizando diversos 

comboios.  



 

Em 1946, foi designado Imediato do Caça-Submarino Guaíba, quando participou do 

socorro ao Navio-Auxiliar Duque de Caxias, que havia sofrido um incêndio próximo a Cabo 

Frio. Ao desembarcar, foi nomeado o primeiro comandante do Caça-Submarino Pirambu, 

construído na Ilha do Viana em Niterói e lançado ao mar em 1947.  

No ano de 1949, foi designado para realizar o curso na Diretoria de Hidrografia e 

Navegação e, ao término, assumiu a função de Encarregado da Divisão de Balizamento 

daquela diretoria. Em 1951, apresentou-se ao Navio-Escola Duque de Caxias, onde foi 

promovido a Capitão de Corveta, permanecendo lá até ser designado para servir no Colégio 

Naval. Posteriormente, assumiu o comando do Navio-Hidrográfico Rio Branco e, ao deixar 

este comando, em 1957, foi realizar o curso de Comando na Escola de Guerra Naval. 

Promovido a Capitão de Fragata em 1958, regressou para Diretoria de Hidrografia e 

Navegação, quando assumiu a chefia do Departamento de Navegação. No ano seguinte, foi 

designado para assumir a função de Oficial de Gabinete do Chefe do Estado-Maior da 

Armada. Durante o período que serviu ao Estado-Maior da Armada, exerceu também a 

função de Encarregado da Divisão de Estatísticas, a qual lhe permitiu representar a Marinha 

na Junta Executiva Central do Conselho Nacional de Estatística do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística.  

Em 1962, assumiu o Comando da Flotilha do Amazonas e, dois anos depois, foi 

promovido a Capitão de Mar e Guerra, sendo matriculado no curso de Comando e Estado-

Maior da Escola Superior de Guerra. Ao término daquele curso, foi designado Vice-Diretor 

da Diretoria de Hidrografia e Navegação. 

Promovido a Contra-Almirante em 1969, assumiu o comando do Controle Naval do 

Tráfego Marítimo, cumulativamente com a função de Coordenador de Área Marítima do 

Atlântico Sul. Em 1973, foi promovido a Vice-Almirante assumindo, interinamente, a 

Diretoria-Geral de Pessoal da Marinha, sendo transferido para a reserva remunerada em 1976.  

Faleceu em 12 de março de 1989, aos 69 anos de idade. 

 

 


