
Rafael Alvira, grande filósofo espanhol disse que a Democracia não é apenas “uma forma de
governo”, pois representa e significa “a formação e o fim da sociedade moderna". E
acrescenta que "o coração da democracia está na ideia de Sociedade Civil (...), que é a sua
fonte e motor".

Na verdade, se a democracia pretende ser mais que uma decepcionante e oligárquica
democracia eleitoral, tem de respeitar que a Sociedade Civil é geneticamente anterior ao
Estado e lhe é superior, e que o Estado mais não é que uma organização da Sociedade Civil
(sem dúvida, a mais importante, mas não mais que uma forma historicamente determinante
da sua organização política). E tem, ainda, de respeitar que cabe à Sociedade Civil, como
fonte de criatividade e motorização dinâmica da democracia, fazer com que a
instrumentalidade genética do poder politico cuide – com vontade, com justiça, com
propósito de correcto norteamento para a igualdade (igualdade no essencial, diferenciação
pelo mérito) – de servir, com dialógica eficácia, o bem comum, não procurando nem
dominar, em seu proveito ou em proveito de uma parte da Sociedade Civil, nem atomizá-Ia
para a desarmar, despersonalizar, modificar.

Sabe-se, aliás, até por experiência histórica repetida que uma Sociedade Civil atomizada,
despersonalizada, dominada pelo poder político, não serve os grandes propósitos de
cidadania, de democracia autêntica, portanto. E sabe-se, também, que a sociabilidade, a
correcta sociabilidade do homem-cidadão, se realiza em diferentes grupos intermédios,
livres e dialogicamente interactivos (família, grupos sociais, económicos, políticos, culturais e
religiosos), que devem ter a sua autonomia, sem saírem obviamente do bem comum.

E o Estado. o verdadeiro Estado democrático, deve acolher e, até, estimular uma interacção
sistematicamente dialógica com a Sociedade Civil, dando-lhe conta do que promete, do que
faz, de como o faz, e de para que o faz. Preocupado deve estar, sempre, em publicitar, com
verdade, a evidência das suas decisões e a transparência das respectivas execuções.

À Sociedade Civil cabe manter com o Estado uma interacção de real responsabilidade social,
com ele discutindo as decisões de interesse colectivo, interrogando-o, exigindo-lhe resposta,
oportuna e completa, sobre a sua competência, eficácia, substituindo-o, mesmo quando
entende que ele não sabe, pode ou quer utilizar sabiamente todos os recursos disponíveis
ou disponibilizáveis, e, sobretudo, quando exerce o poder sem preocupação pelo respeito da
sua responsabilidade social, que é a de contribuir para a realização do bem comum (o que,
como a experiência histórica nos demonstra, conduz ao "império do abuso e da corrupção”).

Assim, evidente se torna que uma democracia é tanto mais competente e capaz quanto
mais capaz e responsavelmente exigente é a sua Sociedade Civil. E esta torna-se tão mais
responsavelmente colaborante e justamente reivindicativa quanto mais numerosas,
esclarecidas e responsáveis socialmente são as organizações em que se articula.

Assim, também, a cidadania consiste "antes de tudo, na participação activa em diferentes
organizações, que estruturam a Sociedade Civil, assumida, esta, como espaço público
distinto do Estado e do mercado”. Só assim, consabidamente se pode “harmonizar liberdade
política e cidadania” e, consequentemente, fazer com que esse espaço social – a Sociedade
Civil – questione, com saber e oportunidade, e estabeleça relações de exigência, de
reclamação e, até, de legitimação à esfera estatal e económica.



Ora, assim, óbvio é o interesse democrático em criar estruturas que constituam resposta de
responsabilidade social, como é o caso presente do GREI e de outras prestigiadas
organizações da Sociedade Civil constituídas por cidadãos ex-militares e outros (como é o
caso da Associação 25 de Abril), que, pela sua formação, graduação e experiência de
governo da tão difícil e complexa instituição que é a militar, adquiriram aptidões que
importam à informação e esclarecimento da sociedade; ex-militares que a situação de
reforma devolveu à cidadania plena e à responsabilidade social que ela pressupõe e exige.

Detentores de uma experiência única no governo da Instituição Militar, em democracia,
sabendo, bem, quanto pesam e custam as decisões e actuações colectivas (até
economicamente), sempre, mas nesta altura em especial, e como, também por isto, se
impõe definir e distinguir propósitos estratégicos politicamente globalizantes, de futuro
portanto.

Podem estes militares, com tal competência distintiva, esclarecer a Sociedade Civil sobre a
importância nacional das Forças Armadas com suficiência operacional, e mostrar que tal
impõe o respeito político (as políticas, os meios e as justificações) pela sua ideologia formal
(competência, hierarquia, unidade e disciplina) e o respeito, também, pela sua correlativa e
indispensável condição militar, condição tão supremacial que, reconhecida e atendida foi,
pelo menos desde a herança da escrita. Interessante será referir, para confirmá-lo, como a
condição militar era tratada no Código do rei Hammurabi (que reinou entre 1792 e 1750
a.C).

Por tudo quanto referi, não posso nem devo, enquanto cidadão, deixar de me congratular
com esta reunião do GREI e de outras prestigiadas organizações da Sociedade Civil, que têm
a servi-Ias cidadãos que, pelo mérito adquirido, quer na guerra, quer na devolução da
liberdade política aos portugueses, quer, ainda, na paz, se guindaram às mais altas posições
hierárquico-militares, do governo militar e que, no exercício dessas funções, ganharam justo
prestígio e adquiriram público reconhecimento.

Felicitá-los devo, também, pela preocupação de reflectirem, colectivamente, e dessa
reflexão darem conhecimento à Sociedade Civil.

Espero, com justificada confiança, que este encontro de reflexão esteja à altura do percurso
profissional-cidadão destes militares e responda às exigências de uma democracia que
queira, e saiba, ser mais do que uma forma de governo, que saiba ser a forma e fim de uma
sociedade moderna, que saiba respeitar e aproveitar a fonte criativa permanente e a
dinamização motora da Sociedade Civil, para marcar encontro com o futuro, um futuro de
modernização económica, de desenvolvimento social, de libertação real do homem, "do
homem todo e de todo o homem”.
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