NOTA DE FALECIMENTO

O Instituto de Geografia e História Militar do Brasil (IGHMB) lamenta informar o
falecimento do seu Associado Emérito General de Exército Paulo Cesar de Castro,
no último dia 24 de outubro de 2018.
No IGHMB, ocupava a cadeira nº 74, pertencente ao Marechal Emílio Luís Mallet –
Barão de Itapevy.
O Gen Castro era Doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando e EstadoMaior do Exército (ECEME), Doutor em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval
e Professor Emérito da ECEME.
Além do IGHMB, integrou outras instituições científicas, dentre elas a(o):
- Academia de História Militar Terrestre do Brasil, como sócio emérito;
- Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, como sócio correspondente;
- Academia Brasileira de Defesa, como sócio emérito,
- Conselho Consultivo do Instituto Meira Mattos, da ECEME;
- Instituto Histórico de Petrópolis, como associado correspondente;
- Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, como membro correspondente; e
- membro do Conselho Editorial da Biblioteca do Exército
Entre as importantes funções que desempenhou na carreira, destacam-se, como Oficial
General: Diretor de Ensino Preparatório e Assistencial, Diretor de Promoções,
Comandante da ECEME, Diretor de Formação e Aperfeiçoamento, Comandante da 4ª
Região Militar/4ª Divisão de Exército, Secretário de Economia e Finanças (SEF) e
Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP).
Escritor e conferencista de elevado gabarito, versava com grande desenvoltura nos
assuntos militares, históricos, de educação, estratégia e defesa e política nacional.
No nosso Instituto, foi um de seus integrantes mais assíduos, deixando um legado de
trabalhos acadêmicos dos mais ricos e expressivos, particularmente, na forma de artigos
para diversas revistas e de palestras proferidas no Brasil e no exterior, onde pontuava
alto pela clareza do seu pensamento e profundidade dos seus conhecimentos.
Ao antigo Chefe e Amigo, a nossa continência e à família enlutada, as condolências do
IGHMB.

