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DA REVOLUÇÃO DOS CRAVINHOS ÀS VINDICTAS RIBEIRINHAS 
 
 

Ó glória de mandar! Ó vã cobiça 
Desta vaidade, a quem chamamos Fama! 

Luís de Camões 
 
 
Em 28 de Setembro, logo após se ter tornada pública a intenção do ministro da Defesa, João 
Cravinho, de exonerar o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), almirante Mendes 
Calado, e de propor a sua substituição pelo vice-almirante Gouveia e Melo – que terminara, 
horas antes, as funções de chefe da Task Force de vacinação anti-Covid19 –, o Presidente da 
República (PR) apressou-se (é o termo) a colocar um forte travão em tal desígnio, dando-se ao 
trabalho de referir que houvera sobre o assunto um trio de equívocos. Explicou, então, (1) que 
“o senhor almirante chefe do Estado-Maior da Armada viu o seu mandato renovado a partir do 
dia 1 de Março deste ano. Normalmente essa renovação dura dois anos, mas mostrou uma 
disponibilidade, com elegância pessoal e institucional, para prescindir de parte do tempo para 
permitir que pudessem aceder à sua sucessão camaradas seus antes de deixarem a actividade, 
de deixarem o activo. E, portanto, nessa altura foi acertado um determinado momento para isso 
ocorrer, que não é este momento". Negou que (2) “a saída de Mendes Calado da chefia da 
Armada esteja relacionada com "a intervenção que fez expondo o ponto de vista da Armada, 
como fizeram os senhores generais chefes do Estado-Maior do Exército e do Estado-Maior da 
Força Aérea" sobre a reforma orgânica das Forças Armadas. E, acrescentou (3) que só faria 
sentido falar de substituição "depois de terminado o exercício de funções" do actual CEMA. 
 
Seguiu-se uma igualmente apressada ida do primeiro-ministro a Belém, acompanhado pelo 
ministro Cravinho, e, após uma reunião com o PR, foi distribuído um seco comunicado a 
esclarecer (!?) que os equívocos tinham sido desfeitos. 
 
Como não houve mais explicações, abre-se o espaço às reflexões mais ou menos especulativas, 
arte para a qual não me sinto muito atraído, mas que, neste caso, dada a leviandade do cenário, 
me criará condições para uma mais fácil absolvição, em caso de deficiente julgamento. 
 
Começarei por seguir cronologicamente os acontecimentos de que há uma relativa certeza de 
terem ocorrido: 
 

1. Em finais de Fevereiro do presente ano, terminava o mandato de três anos do almirante 
CEMA; como o desejado sucessor estava empenhado na vacinação, Calado foi 
reconduzido por mais dois anos, com a ressalva de que sairia um certo tempo antes, 
para permitir a nomeação de Gouveia e Melo, antes deste atingir o limite de idade para 
a passagem à reserva como vice-almirante. 

2. Já depois deste acordo, deu-se início ao debate sobre a proposta da nova Lei Orgânica 
das Bases da Organização das Forças Armadas, uma revolução legislativa que reforça 
as competências do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), 
cargo presentemente ocupado pelo almirante Silva Ribeiro, antecessor do almirante 
Calado como CEMA, ao mesmo tempo que esvazia substancialmente as funções dos 
CEM dos Ramos. 

3. O debate que antecedeu a aprovação da Lei teve uma componente pública, na qual 
participaram diversos militares na situação de reserva ou reforma, com especial 
destaque para ex-CEM dos três Ramos, debate revelador de que, na sua esmagadora 
maioria, os militares envolvidos discordavam do teor da nova organização superior das 
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FA; teve, igualmente, uma componente institucional, materializada na Assembleia da 
República mediante a audição do CEMGFA e dos CEM dos três Ramos. 

4. Exceptuando o CEMGFA, que apoiou claramente o aumento dos seus poderes, as 
intervenções dos outros três CEM seriam bastante críticas, com particular destaque, 
justamente, para o parecer dado pelo almirante Calado. Como suposição minha, o 
almirante Silva Ribeiro não deve ter apreciado as críticas do almirante Calado, quer 
pelo seu conteúdo como pela circunstância de virem, justamente, do Ramo das FA de 
que o CEMGFA é oriundo. 

5. Coincidindo com o debate atrás referido, o cargo de Comandante Naval do Continente 
(CNC) fica vago, devido à saída do seu titular por ter atingido o limite de idade. De 
acordo com a Lei Orgânica em vigor na altura, o CEMA enviou ao ministro da Defesa a 
proposta de nomeação do contra-almirante Oliveira e Silva. O ministro, em vez de 
despachar sem delongas a proposta do almirante Calado, “engavetou” o documento. 
Suposição minha: a proposta ficava a ‘marinar’ até à aprovação da nova Lei Orgânica e 
só voltaria à superfície para ser despachada já segundo as novas regras. Novas regras 
essas que passavam a conferir ao CEMGFA a possibilidade de vetar o nome indicado. 
Suposição minha: incomodado com as críticas do CEMA na audição da Assembleia da 
República (termina aqui a suposição), o CEMGFA veta a nomeação do contra-
almirante Oliveira e Silva para CNC. Suposição minha: desta forma, o CEMGFA 
“punia” a atitude do CEMA e procurava empurrar Mendes Calado para um pedido de 
demissão. 

6. Suposição minha: magoado com esta acção retaliatória (fim de suposição) o CEMA 
pede uma audiência ao PR. A audiência, em 09-09-2021, deve ter sido simpática para o 
almirante Calado, dado que, a partir daí, o PR tem dado mostras de grande respeito pelo 
actual CEMA, como ficou patente na visita que Marcelo Rebelo de Sousa efectuou, em 
04-10-2021, à Escola de Tecnologias Navais da Armada, na Base Naval de Lisboa, 
onde, muito significativamente, se notaram as ausências do CEMGFA e do ministro da 
Defesa. 

7. Para o PR ter achado digna a atitude do almirante Calado em toda esta novela, não 
parece ser necessária grande audácia para concluir que Cravinho e Silva Ribeiro não 
terão subido na consideração do Chefe do Estado. Isto, claro, para utilizar o estilo 
“punhos de renda” que, com alguma dificuldade, aqui tenho procurado utilizar. 

 
O que é mais curioso é que todo este processo da nova Lei Orgânica pareceu mal 
fundamentado desde o seu início. Se a lei anterior não permitia optimizar o sistema de 
comando, não era lógico que, logo à cabeça do debate, fossem apontados como exemplo, três 
ou quatro situações do passado recente em que a nova lei teria permitido uma eficácia maior? É 
verdadeiramente sintomático que um dos primeiros efeitos da nova lei seja aquele que iria 
afectar a nomeação do novo CNC. Para que serve um Chefe de Estado-Maior se não lhe é 
permitida a escolha de um seu subordinado imediato? Imagine-se, para o caso do Exército, que, 
no tempo em que havia Regiões Militares, um comandante de Regimento tivesse que propor ao 
comandante da Região a nomeação de um comandante de batalhão e que o general comandante 
pudesse vetar o nome proposto. Em que situação ficavam o comandante do regimento e o 
oficial vetado? 
 
Se um “tipo duro” vier a ser nomeado CEMA, conformar-se-á com ser tratado com a elegância 
aqui descrita? 
 
Hum! 
 
 
David Martelo – Outubro de 2021 


