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A força moral
e a força das armas
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;.:,:r :{ :E ::::-:-:: .ocial e política procriam o culto do
: :r: jii-Í:,::1::::-., ]a profissão. O valor intrínseco do
saber. a::-.;i:c.1. - :::-i3;--:iento científico e o progresso técnico
são colo;ac:x 1- nfl---.:- :. j:r1a clausura, hipertrofia e omnipotência
do grum ;i-:irr' :,:, C--::-,_ - pudéssemos proclamar, por exemplo,
que a \íe,l l:;r : 31,{ :.leirc..s. a Engenharia dos engenheiros, o Direito dc-s r-:,i-:':r.-:-! E ae adentro de tais redutos fortificados é
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que s€ es:.i:'.-,...:Í-,;.:i as :ondiçóes em que as comunidades
eo
povo qu. !s -::ir-Ír: e .Jinamiza
poderiam ter acesso aos valores
de que r,: !:-:'-s :n-isen proprietarios. Assim os médicos ditariam
uma g!t-,'1;; :r i:rde . u.s professores elaborariam os programas de
ensino. :.: i::- --::i:i raçariam os planos de urbanização. Todos os
que. çr.l r:i -:..t--;i-. ou culfura, não tenham iguais requisitos teóricos e tÊ;::-;:s ú: :r;l:.iídos de uma participação crítica e dialogante.
Esrr :::;É:--i :tei.-e pressão, tende a impor-se, nos modelos sociopcltr:,:,i .:-::r:ái:.rs. ditatoriais e de índole fascista, de que entre
nós. F:w'-;,.s;. : salazarismo foi expoente nefasto. Porém, outra
vez eir-. :,:s . ::ndência poderia voltar a propagar-se, ainda que,
. :a.r-- ;-s:::;: democútico. De pouco nos servirá- e tremendo
perigo poden :er
- mudar os nomes sem alterar as essências. Dizia-me a .§ÍÊ ier!É:Io o Lino (daquele grupo de amigos de quem já
vos falei a i:z iass:iai:
.Que ra:c:€:r:,rtlt1s são estes que botaram agora nas falas de
tantos dos hr-:r'rÊtrs J_u. o povo elegeu livremente para cargos da govemação drr Fa'-'Frr um lado invocam a Constituição como a lei
sagrada pela qoal :3..enos de nos reger. Mas, por outro lado, só lhe
captam umas peÍai . larece que lhe capam outras. Assim como se
numa sinfonia d.- \Í,:zan. o maestro só desse a entrada aos segundos
violinos. ao fago'te e ao contrabaixo. E os primeiros violinos, violoncelos e outros insu-'in:aios da orquestra não se conjungassem. no seu
tempo própno de lrter;enção, com os restantes naipes do conjunto. E
a gente reage como se aquilo soasse a Mozart; mas não é a essência
do que o lIozan .-ompôs e o maestro e a orquestra assumiram o
compromisso
por cumprimento do dever e integridade do carácter
de transmitir aos auditores".
- A Teresa dá-lhe toda a ruzào. Já que a melodia que estrí a predominar no canto e a cair no ouvido, quando se invoca a Constituição, é
"a Democracia"

-

Ora nós eÍitendemos a Democracia como a rede de artérias e veias
em que circula um conteúdo. Este sangue da Constituição tem consistência e está definido. Como lembra pertinentemente Lopes Cardoso
(Opção, n.o 50): "O seu texto indica, sem hesitações, medidas a tomar e fá-lo de forma explícita
sem dúvida, para muito demasiada-

-

mente expl'6. E bom que os que hoje celebram a Constituição não
percam de vista que ela não aponta vagamente para um vago socialismo, a construir nuÍn vago e distante futuro.- Traça o quadro da
sociedade portuguesa em transição para o socialismo, define as etapas
dessa transição, aponta as transformações imediatas que essa transição, implica". Evitemos então que se cambiem os nomes e se conservem as essências. A revolução do 25 de Abril e a evolução no contexto português constituem uma realidade concreta, objectiva, delimitada historicamente e politicamente. A democracia é o edifício; o socialismo é a corrente dinâmica que dá vida ao edifício democrático.
Assim o consignámos e votámos.
Adentro do socialismo não há lugar para chauvinismos profissionais. Se somos detentores de perícias ou de conhecimpnto científico,
não podem eles deixar de ser confrontados com as necessidades e o
conhecimento empírico da comunidade. Os portugueses, todos, sabem opinar, dialogar, votar qual a política de saúde que os pode servir, quais os sistemas de transportes mais adequados, quais as formas
de ensino que correspondem às características do País, numa estrutura
e numa dinâmica socialistas.
Sentimo-nos, inseridos em tal ética social e política, livremente
estimulados a conferir profundamente com os nossos concidadãos, a
nossa força científica, a nossa força profissional, a nossa força de
trabalho, quê é dádiva compartilhada com o povo que nós somos. De
tal ética, socialista, não se podem eximir aquelas ouras forças que se
designa por Forças Armadas.
Não pode o povo prescindir delas. Mas, jamais, podem elas prescindir do povo de que são também parte integrante. Um homem não
nasce marinheiro, piloto de caça bombardeiro, especialista de comandos ou artilheiro. Como não nasce cavador de enxada, médico, técnico, político de negócios estrangeiros ou engenheiro de pontes.
A sociedade socialista não consente mais à parábola das vocações.
E de nenhum modo a de uma vocação militar congénita. A vocação
militar, como muitas outras, não se herda, adquire-se. E com a Constiluição que todos votámos, adquire-se na oferta e na conjunção da
Força Armada com a Força Moral que a Constituiç-o garante. São
forças inseparáveis; biologicamente e psicologicamente necessárias
para o Homem, socialmente indispensáveis para a comunidade, politicamente irredutíveis para o País.
.Sem o braço armado dos militares não há ética política que sobreviva. Sem a inspiração civilizada de uma Constituição, como a nossa,
não há exércitos que se dignifiquem na sua «raison d'être".

Por isso nós, o Povo que quer estimar. respeitar, colaborar e
confiar nos seus irmãos em que depõe a força das armas, deles requer
que sejam «claros, precisos e concisos" nas suas afifmações e declarações públicas. E que ao proclamarem existir para defênder a Constituiçãô não se limitem à invocação da Democracia. Porque à sombra
dela
militares e homens de bem
estão-se a glosar motes
- amigos
perigosos e a interpretar tonalidades confusas.
Pedimos-lhes que
enunciem a ConstituiÇão na sua plenitude e nos seus objectivos concretos. Em que a Democracia é o meio indispensável mas não é o fim
último.

