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“A CONFIANÇA NO MUNDO”
Na quarta-feira, 23 de outubro de 2013, em Lisboa,
fomos convidados à apresentação do livro do Engº José
Sócrates (ex-primeiro-ministro português). A obra intitula-se
A CONFIANÇA NO MUNDO editada pela Editora Babel,
cujo prefácio é do ex-Presidente da República do Brasil,
Inácio Lula da Silva, presente no evento. Falou por quase

uma hora. Centenas de pessoas acotovelando-se no enorme
espaço do Museu da Eletricidade que se tornou pequeno.
‘Abençoado’ por assim dizer, pelo ex-Presidente português,
Dr. Mário Soares, o livro de José Sócrates teve grande
impacto logo no seu lançamento – “Sobre A Tortura Em
Democracia” o tema escolhido pelo autor (JS).

Editor Vasco Silva; Dr. Mário Soares; ex-Presidente Lula da
Silva e Engº José Sócrates à direita. Foto SG.

Ex-Presidente Lula da Silva falando do livro e do autor.
Créditos foto Ricardo Stuckert / Instituto Lula.

Em eloqüente discurso, Lula cita o seu prefácio no livro
de José Sócrates e a honra de ser seu amigo. Diz ao ‘colega’
(JS) que ainda não está na hora dele sair da política, e “tem
que voltar a politicar.” Conta como foi a sua trajetória
politica no Brasil, e o que acontece na atualidade, e o uso da
tortura em todo o mundo. Muito aplaudido, Lula, discursou
longamente e com seu jeito bem nordestino e informal de
ser, fez rir a platéia que não cansava de ouvi-lo.
Depois de Lula da Silva, pouco falou o Dr. Mário
Soares presidente da Fundação com o seu nome. Resumindo
diria que José Sócrates é que deveria falar e não ele.
A obra é produto de pesquisas feitas em França, durante
dois anos de pós-graduação. José Sócrates ao dissertar sobre
o seu livro é bastante incisivo sobre o tema da tortura em

democracia – pois, para o autor, a tortura é um ato criminoso
que muitos países democratas não se dariam conta do perigo
para a própria democracia, pois abre espaço para ditaduras e
abusos de poder com a utilização da tortura como meio
duvidoso para obter informações e prevenir terrorismos.
Cita o caso da guerra colonial da Argélia, na década de
1950, e os danos feitos para a democracia francesa nesse
período. Como exemplo atual (séc. 21) citaria os EUA e da
sua base-prisão militar de Guantánamo, em Cuba. Aliás, na
continuidade do que dissera Lula da Silva.
Estando no evento como convidados, pudemos notar a
presença de diplomatas e de várias personalidades políticas
portuguesas, sobretudo do Partido Socialista e alguns
brasileiros e demais curiosos. Texto e fotos Silvya Gallanni

Engº José Sócrates explicando a razão da publicação
da sua obra de filosofia política. Foto S. G. e restantes.
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