
A propósito das recentes nomeações de Chefes de Estado-Maior (CEM) 

 
A marcha do tempo, que alguns “senhores com S pequenino” que gostam mais de ouvir que 
compreender e assim esquecem o calendário  e só acordam tarde, determinou a nomeação de 
um novo CEMA e de um novo CEMGFA. Processos que, a meu ver, e que não é inédito, 
decorreram de uma forma esdrúxula, confirmando que a maturidade democrática que por aí se 
salienta ser já um facto, é na realidade uma FARSA. Neste como em muitos outros âmbitos da 
vida nacional. Mau grado a esmagadora maioria dos titulares de orgãos de soberania estar 
sempre a arrotar com a transparência.  
As palavras de muitos senhores (com S pequenino mau grado os procurarem transformar em 
majestades) não são de facto para ser levadas a sério.  
Desde há  décadas, não só das campanhas eleitorais para o inquilinato de Belém tenho 
recordação de alguma vez terem falado em certos assuntos como por exemplo Defesa 
Nacional (DN) e Forças Armadas (FA), como se esquecem do que disseram escreveram e 
fizeram épocas antes dessas campanhas.  
Parece-me uma suprema desonestidade intelectual, arengar agora certas loas, quando 
passaram anos a olhar para o lado ou mesmo abençoar a descredibilização, desconsideração, 
desprezo absoluto. Ainda hoje não devem saber o significado de certas partes dos textos que 
lhes poêm à frente para ler. 
 
Convém lembrar - “que as sociedades de facto evoluídas e maduras distinguem os militares, 
não por razões de deferência temerosa, mas como forma de reconhecimento à diferenciada 
função em que se empenham, de forma comumente disciplinada e previsível. Esta opção de 
vida, por um serviço colectivo muito específico, é valorizado por uns e descartado por outros, 
mas ninguém fica indiferente á realidade factual que ela encerra e que, no seu recôndito, alude 
ao conceito de nacionalidade, âmbito de particular relevância na vida dos homens de todos os 
tempos. Sendo certo que toda a Nação tem o problema intrínseco da sua defesa, os militares 
são a certeza formal da sua possibilidade, e as sociedades sempre aceitaram essa 
especialização dos civis, como forma de garantir a própria organização e eficácia de um sentir 
colectivo”. 
 
Quase não se mudaram os tempos e muito pouco se mudaram as vontades. Cada vez mais a 
"mudança mudada em permanente mudança”. Nunca gostei da distinção militares-civis, não 
porque ela venha já lá “detrás”, mas porque prefiro paisanos e militares, dado que estes não 
aparecem desfalcados de cidadania. Coisa em que muitos éticos que para aí andam não 
reparam. Porque há paisanos que voluntariamente assumem restrições nessa cidadania mas 
não a perdem completamente, e interiorizam disciplina e disponibilidade permanente e total 
para defesa da sociedade de onde emanam. 
 
Entre a retórica discursiva, dos senhores que entre nós se designam por políticos, dos 
jornalistas, dos governantes, dos deputados, dos autarcas e também dos militantes partidários, 
e a realidade que o cidadão comum observa, vai uma enorme distância. Um detalhe, sendo 
para mim certo que a mentira a deturpação a opacidade e a ocultação de factos não deixam de 
ser uma pouca vergonha, e uma das raízes dos males contemporâneos.  
Também sou dos que tem vergonha da falta de vergonha que por aí impera. 
Creio que nestes processos de nomeação tivemos, mais uma vez, gente esbracejante, 
pecaminosa  e desorientada. Tivemos romances nos OCS e muitas fontes secretas, tão 
secretas algumas que se sabe serem secretas pelo menos desde 1991. Podemos ter tido o 
famoso prazer do esmagamento dos outros. E de certeza que muita tralha por baixo da mesa, 
e muita pouca vergonha. 
 
A Lei fundamental e outras a jusante estabelecem os procedimentos a ter lugar neste tipo de 
nomeações. Uma proposta do MDN apreciada e aprovada em reunião de Conselho de 
Ministros, fica no bolso do 1º Ministro para levar o “nome” ao Presidente da República (PR), 
que aceita ou não. 
A história deste tipo de nomeações desde 1974 tem uns quantos episódios de triste memória.  
 



É verdade que ao órgão de soberania PR compete moderar, não governar, sugerir, mas não se 
imiscuir, mas é uma verdade muito incompleta. Porque há o detalhe do titular, da sua história 
política, da sua categoria intelectual ou falta dela, da sua coerência ou ausência da mesma, do 
seu caderninho de apontamentos, e de ter boa ou má imprensa. E depois, portanto, onde devia 
haver um permanente equilíbrio virtuoso, a história mostra que houve até hoje de tudo um 
pouco: azedume, desconfiança, vingança, despeito por boatos de boa consistência não 
passíveis de tratar em tribunal, quase nenhuma ou mesmo nenhuma pedagogia pública e 
perseverante sobre o papel e importância das FA. Houve mesmo desde 1986, uma suprema 
desvalorização e mesmo desconsideração dos militares, uma suprema ausência de pedagogia 
perante a sociedade. E não me venham com alguns dos (as mais das vezes incoerentes com a 
prática) discursos pontuais proferidos aqui e ali em certos dias e comemorações específicos. 
Os anos sempre tiveram 365 dias!! 
 
O motivo central das minhas palavras são as nomeações, e o que à volta delas andou e anda. 
Do pouco que se sabe, do muito que se desconfia, de alguma coisa que se acabou por saber. 
Mas convém lembrar que no passado houve também exonerações por decisão política. 
Nomeações e exonerações de CEM devem ser entendidas como normais em regimes como o 
nosso. E este é um aspecto inquestionável. Mas não se me pode negar o direito de continuar a 
ter as maiores dúvidas quanto a uma dessas exonerações, que continuo a ter como 
despoletada por questão paralela, nada militar, nem quanto aos porquês de algumas das 
nomeações passadas para CEMA e CEMGFA. Adiante.   
 
Se em Lei está explicado o “processo”, já o "modus faciendi” tem tido “nuances”. Houve no 
passado quem quisesse o amigo para comandar um Ramo, mas a lei de então tramou-o 
porque o Ramo não incluiu o “amigo” no grupo de três. Alterou-se a lei para futuro. Já houve 
época em que se conversava separadamente com todos os mais antigos de onde podia ser 
escolhido o CEM, tentando saber o seu pensamento e descobrir o seu alinhamento. Mas 
também já assim não aconteceu. Recentemente, para CEMA, parece (porque nada é 
transparente) que o Governo escolheu um oficial que, à partida e justificadamente ou não, se 
adivinhava não ser consensual. O Governo terá descurado múltiplos canais ligados a Belém, 
embora se calhar contasse com outros. Claramente desconsiderou a transparência. Pagaram-
lhe com a mesma moeda. Que triste espectáculo.   
 
Portanto, critérios para nomeações de CEM para os Ramos? E para CEMGFA? A questão da 
rotatividade para CEMGFA não é para mim um valor de pedra e cal. Creio indefensável uma 
norma escrita nesse sentido, e pessoalmente discordo desse eventual rumo. A norma não 
escrita da rotatividade deve para mim ser a regra, mas poder a espaços ser quebrada. Mas 
uma quebra justificada publicamente, com razões claras irrefutáveis, decorrente de critérios a 
estabelecer. Os titulares dos orgãos de soberania não devem nunca deixar de assumir as suas 
responsabilidades políticas e constitucionais. Mas parece-me claro que deviam evitar tristes 
espectáculos públicos. Nos episódios recentes ninguém ficou bem na fotografia. Aceitar, vetar, 
nomear ou exonerar -porque tenho esse poder formal - é pouco, e diz muito mais desses 
titulares de orgãos de soberania e da sua falta de categoria, que dos vetados nomeados ou 
exonerados. 
 
Julgo que uma definição de qualificações específicas para o cargo CEMGFA  deveria ser 
ponderada a nível parlamentar, mas em ambiente de seriedade política!!. Que continua a não 
existir, também nas matérias militares. Naturalmente, e deixemo-nos de ingenuidades, há 
sempre a possibilidade de alguns quererem regressar à história antiga de ser sempre o 
Exército a preencher o cargo de CEMGFA. Até porque, infelizmente, a história antiga continua 
de facto um pouco por todo o lado. Veja-se por exemplo as assessorias dos 1º Ministros, a 
Chefia da Casa Militar do PR, e gabinetes, gabinetes, gabinetes. Sempre tudo justificado com 
razões que reputo de tolas, como massa crítica, melhor ligação a forças de segurança, e 
outras. Mas os sucessivos inquilinos dos Palácios gostam de aparentar ser reféns desses 
“infortúnios” embora, de facto, não liguem quase nada a essas assessorais. Basta recordar, só 
um exemplo entre muitos, os tratos de polé sofridos por alguns militares no edifício do Restelo. 
 
Além disso, também na questão - nomeações de CEM - a Assembleia da República (AR) e 
concretamente a Comissão Parlamentar de Defesa (CPD) demonstra a sua futilidade e 
qualidade de "verbo de encher". Em democracias evoluídas e maduras, que não é ainda o caso 



de Portugal, há um “instituto” importantíssimo, as audições, e que em alguns países são bem 
duras e profundas. Os “nomeáveis" para CEM dos Ramos e para CEMGFA deviam passar por 
um apertado escrutínio. No MDN, e na CPD, para lhes “descobrir”, o pensamento, a cidadania, 
a gestão preconizada para a organização a que se candidatam, a sensibilidade para a “rule of 
law” e ainda, e muito importante, para averiguar do “lastro” militar e técnico importante como 
contributo decisivo para garantia da continuidade da organização centenária para que pode vir 
a ser nomeado. Para não se correr riscos com eventuais mercenários amestrados. 
 
Não deve ser esquecido que a instituição militar tem especificidades próprias, características e 
lastro histórico impares, que pouco têm a ver com administrações públicas ou empresas. Não 
pode nunca deixar de se ter isso em conta, sendo embora verdade que nada é imutável. Mas a 
prudência, a interiorização dos tempos contemporâneos e da lei, devem andar a par da 
essência e razão de ser das FA, pilar indispensável da Nação, da soberania. 
Pode perceber-se que ainda hoje alguns reagem mal a ultrapassagens. Mas aqui é capaz de 
haver problemas de memória. Quando se defende publicamente, e bem a meu ver - há que 
premiar os mais capazes, os mais dedicados, os mais competentes - isso implica 
ultrapassagens a partir de certa altura da carreira e de um conjunto muito consistente de 
informações e prestações. E deve aplicar-se nos Ramos e na nomeação para CEMGFA. As 
lojas, as relações familiares e as políticas, e outras coisas nefastas, devem ser preteridas. 
 
Conheço razoavelmente, creio, o Almirante CEMA e os VAlmirantes. Tenho especial 
consideração por alguns deles.  
Conheci o General CEMGFA, e sobretudo fomos “colegas” de curso superior. Retenho dele 
uma imagem de homem intelectualmente sério, militar atento, conhecedor e estudioso, com 
qualidades humanas e sociais que me pareceram acima da média. 
Por isso me atrevo a dizer, não me parecer homem de jogos de cintura, de defender ontem 
uma coisa e agora no Restelo outra oposta. Como aconteceu no passado com outrem. 
A Marinha, como instituição, não merecia ter sido exposta na praça pública como foi. Aos olhos 
do cidadão comum, provavelmente, as FA ficaram mal vistas. As FA não estão limpas neste 
processo, havendo embora culpas bem diferenciadas, por Ramos e pessoas, mas o Governo e 
particularmente o MDN, e o PR, desenvolveram um papel lamentável. Ausência de sentido de 
estado que aliás não é novidade. Nojento! 
Velhas guerras, velhos ódios?  
 
De tudo isto ficam-me algumas certezas: 
1ª - os políticos nunca desistem da asneira, mesmo na adversidade, nem que seja pelo gosto e 
para não perderem a prática; aguardem só pelo ciclo seguinte de nomeações; veremos se 
alguns militares não irão copiar os maus exemplos; 
2ª - todos os gestos, declarações, e silêncios, são e permanecem actos presidenciais, que me 
dispenso de adjectivar, por tão desgraçadamente evidentes; 
3ª - Os titulares dos orgãos de soberania não ficaram mal vistos aos olhos dos portugueses, 
porque antes já não estavam bem vistos; 
4ª - Um dos grandes males da vida nacional continua a ser a qualidade do que aparece nos 
OCS, particularmente por parte de alguns profissionais; continuam a sobreviver certos 
jornalistas porque designadamente os credibilizam com entrevistas; há de facto quem não 
consiga resistir ao microfone e TV e sobretudo ao ego, sendo tanto mais lamentável quando 
certos jornalistas são especialistas nas facadas pelas costas, formatados que estão para aí 
desde 1990/1991; 
5ª - o triste espectáculo a que se assistiu nestes processos de nomeações, não pareceu, mas 
foi exactamente mais do mesmo costumeiro frenesim de espectáculo mediático e 
manipulatório, onde a boçalidade e a vulgaridade deram mais um passo no caminho para 
ganhar dignidade institucional. 
Desgraçado País. Quase parece outra vez,……..A bem da Nação!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
António Cabral, cAlmirante, reformado, 11 Fevereiro 2014 

 
 


	A propósito das recentes nomeações de Chefes de Estado-Maior (CEM)

