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A Pobreza do Historicismo
Popper dedicou este livro a todos aqueles “que foram vítimas da crença fascista e comunista nas Leis Inexoráveis do Destino Histórico”. Uma crítica devastadora da visão que atribui à história um sentido pré-determinado, negando ao homem a liberdade de imprimir
rumo aos acontecimentos e gerando umprofundo relativismo moral. Um pequeno grande
livro, escrito por um dos pensadores mais inﬂuentes do século XX.
Karl Popper | A Pobreza do Historicismo | Esfera do Caos, 2007

46

O testemunho de Zita Seabra
O percurso de Zita Seabra suscitou sempre grande curiosidade e interesse. Abraçou a causa
comunista aos 16 anos e aos 18 largou a vida confortável e burguesa para mergulhar na clandestinidade durante oito anos. Zita Seabra relata como sobreviveu na clandestinidade, como
viviam os revolucionários que lutavam contra o regime, as movimentações que conduziram à
Revolução de Abril, o PREC, os anos de trabalho ao lado de Álvaro Cunhal, até ao momento de
cisão e desilusão com os ideais que abraçou desde cedo. Até Moscovo, um ano antes da queda
do muro, quando rompe deﬁnitivamente com as amarras ao ideal comunista. Um testemunho
que vai marcar deﬁnitivamente a história portuguesa contemporânea.
Zita Seabra | Foi Assim | Aletheia Editores, 2007

A Lei de Salazar
Reúne-se neste livro um conjunto de textos que, com base em muita documentação inédita, até hoje desconhecida, trazem dados novos sobre um importante momento da história
política portuguesa no século XX: a génese da Constituição de 1933, peça essencial da ediﬁcação do Estado Novo. Mais um contributo da historiograﬁa contemporânea para a compreensão do salazarismo, numa perspectiva política, institucional e jurídico-constitucional.
António de Araújo | A Lei de Salazar | Edições Tenacitas, 2007

Cinco dias para o resto da História
Os dias que decorreram entre 24 e 28 de Maio de 1940 alteraram o curso da História do século
XX, com os membros do Gabinete de Guerra britânico a hesitar entre negociar com Hitler ou
prosseguir com a guerra. Foram cinco dias cruciais que culminaram com a decisão de Churchill
de continuar a combater. Um fascinante trabalho de reconstituição histórica.
John Lukaks | Cinco Dias em Londres | Aletheia Editores, 2007
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Churchill
Com uma eloquência brilhante, John Keegan traça o percurso de Winston Churchill - de jovem ambicioso, lutador, jornalista, apaixonado pela história e pela língua inglesa a primeiro
ministro e líder carismático em tempo de crise. Uma introdução à vida de Churchill, escrita
de forma acessível por um dos melhores historiadores da segunda guerra mundial.
John Keegan | Uma Introdução à Vida de Churchill | Edições Tinta-da-China, 2007

Um país de oportunidades
Em 2003, um grupo de cidadãos, na sua maioria empresários e gestores, reunia-se regularmente para debater a situação económica e social portuguesa e as reformas necessárias
para um pais de oportunidades. Assim nasceu o Compromisso Portugal, que já reúne mais
de 1.000 promotores. Após duas Convenções, em que se debateram os principais desaﬁos
do nosso modelo económico e social - na justiça, educação, modelo social, competitividade,
ambiente, ordenamento -, o Compromisso Portugal apresenta agora em livro a sua reﬂexão,
um contributo para que a sociedade civil não se demita de debater o que é essencial.
“Revolucionários | Compromisso Portugal | Booknomics, 2007
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O Estado de direito democrático
Produto de uma dissertação de doutoramento apresentada na Universidade Católica Portuguesa,
este livro tem como tema central a posição jurídica recíproca da Administração e dos particulares no quadro do Estado de direito democrático. O modo como Pedro Machete admiravelmente
descreve a transformação do perﬁl da Administração Pública, de um modelo «autoritário» a
um modelo «paritário», torna a leitura desta obra fundamental para todos os que queiram compreender o que é, ou deve ser, o Estado contemporâneo nas suas relações com os cidadãos.
Pedro Machete | Estado de Direito Democrático e Administração Paritária | Almedina, 2007

A notável obra artística do Rei D. Carlos
Um livro sobre a notável obra artística do Rei D. Carlos, sua evolução e estilo, com textos de historiadores e ilustrações de pinturas e desenhos excepcionais de barcos à vela e paisagens marítimas marinhas pelo rei “artista”.
Mar! | Obra Artística do Rei D. Carlos | Principia Editora, 2007

Portugal em mudança
Passadas duas décadas desde a adesão de Portugal à União Europeia, este livro propõe-se descrever
todo o processo de integração de Portugal, da economia ao direito, da história e à ciência política,
desde 1986 à actualidade. Os desaﬁos são cada vez maiores e mais difíceis de ultrapassar, principalmente por um país de pequenas dimensões. Nos últimos 20 anos, Portugal mudou mas a Europa
também já não é a mesma aquando da sua criação. Abriu as portas aos países do Sul e do Leste e é
agora uma Europa a 27. Que efeitos serão sentidos em Portugal com esta União alargada? Teremos
razões para estar optimistas em relação ao futuro de Portugal na União Europeia?
Marina Costa Lobo e Pedro Lains | Em nome da Europa – Portugal em Mudanças | Principia Editora, 2007
NOVA CIDADANIA JULHO | SETEMBRO 2007
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O futuro da Europa
Com uma clareza notável e dados empíricos incontornáveis, as soluções que Alesina e Giavazzi
apresentam quanto à forma como a Europa deverá lidar com a produtividade laboral, a regulação dos mercados, a globalização, o ensino superior, as sociedades multiétnicas, irão certamente
suscitar um debate aceso. Uma análise séria das principais economias europeias, que revela uma
situação preocupante e a necessidade de reformas urgentes, no sentido de uma maior liberalização. Um livro que todos aqueles preocupados com o futuro do continente não poderão ignorar.
Alberto Alesina e Francesco Giavazzi | O Futuro da Europa: Reforma ou Declínio | Edições 70

A magia da invenção matemática
Um dos mais brilhantes matemáticos do século XX canta o prazer e a magia da invenção
matemática. Um manifesto apaixonado e contangiante para ser lido nas nossas escolas.
G.H. Hardy | Apologia de um Matemático | Gradiva, 2007
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O sonho de Roma
Num livro cheio de vida, intriga, acção e opinião, Boris Johnson fala-nos do império mais
longo da história, o Império Romano, que ia da Escócia à Líbia, de Portugal ao Iraque. O
sonho de Roma tem permanecido ao longo dos tempos no ideário dos líderes europeus
– de Carlos Magno a Napoleão a Mussolini – mas o seu feito nunca foi igualado. Como
conseguiram os romanos unir os povos da Europa sob a mesma identidade? Será possível
consegui-lo novamente?
Boris Johnson | The Dream of Rome | Harper Perennial, 2007

Liberdade Religiosa
Por não serem muito habituais entre nós os estudos sobre direito das religiões, é de saudar
esta iniciativa da Comissão da Liberdade Religiosa. Este livro dá-nos conta de experiências
diversas de liberdade religiosa, tanto em regimes confessionais, como em regimes laicos. É de
salientar ainda a actual problemática do confronto do direito de liberdade religiosa com outros
direitos fundamentais.
Comissão da Liberdade Religiosa | A Religião no Estado Democrático | Universidade Católica Editora, 2007

Direita e esquerda?
O conﬂito ideológico é um dos temas que mais tem atraído a atenção da comunidade académica
internacional – as prováveis tendências da evolução do conﬂito intelectual e político nas democracias liberais após a queda do Muro de Berlim e nas circunstâncias da chamada globalização.
João Carlos Espada, Marc F. Plattner, Adam Wolfson (dir.) | Direita e Esquerda?
Divisões Ideológicas no Século XXI | Col. Ideias e Estudos Políticos, Universidade Católica Editora, 2007

O movimento liberal-conservador
Na senda de The Right Nation-Conservative Power in America dos editores do The Economist,
Adrian Wooldridge e John Micklethwait, José Maria Marco apresenta uma análise do movimento liberal-conservador norte-americano e como a sociedade civil, através de assciaçõescívicas, think tanks, editoriais, publicações na internet, programas de rádio, mudou consideravelmente o panorama da Revolução Hippie dos anos 60 e 70. À sociedade civil juntaram-se os
políticos, que levaram a batalha cultural às urnas.
José María Marco | La Nueva Revolución Americana | Ciudadela, 2007

A actualidade de Adam Smith
Ao relacionar o progresso económico à natureza humana e à evolução institucional, e uma compreensão abrangente sobre o funcionamento da sociedade, o alcance da obra de Adam Smith é
notável. Percursor de escritores como Popper e Hayek, os argumentos de Smith permanecem
relevantes hoje em dia, sobretudo quando o proteccionismo e a engenharia social são ainda realidades bem presentes. Uma introdução à vida e obra de Adam Smith pelo reputado Institute
of Economic Affairs de Londres.
Eamonn Butler | Adam Smith – A Primer | Institute of Economic Affairs, Londres 2007

Direitos fundamentais
Galardoada com o Prémio Jacques Delors em 2006, este livro analisa as raízes anglo-saxónicas do due process of law e alerta para o alegado déﬁce processual de protecção dos
direitos fundamentais no plano comunitário, uma situação especialmente relevante numa
Europa composta, actualmente, por 27 países, com diferentes experiências recentes em
matéria de liberdade e democracia.
Patricia Fragoso Martins | Da Proclamação à Garantia dos Direitos Fundamentais | Principia Editora, 2007

O evaporar da liberdade
O combate do longo braço da lei ao aquecimento global, ao fumo, à sinistralidade rodoviária,
à evasão ﬁscal e a tantos outros males, criou uma sociedade mais policiada e regulamentada.
Aquilo que a cultura, usos e costumes sempre solucionaram, salta agora para o domínio público, nos programas do governo, nas portarias, nos julgamentos. O evaporar da liberdade é um
simples sintoma da presente crise de civilização que importa combater.
João César das Neves | O Doce Evaporar da Liberdade | Verbo, Lisboa, 2007

História e memória da Comissão Europeia
Este estudo é simultâneamente um registo histórico e uma comemoração. Um grupo de historiadores dos seis Estados fundadores da União Europeia trabalharam os arquivos comunitários e recolheram as memórias de uma centena de ex-funcionários da Comissão Europeia.
Leva o leitor a reviver a história dos primeiros quinze anos desta institutição - as suas aspirações, os seus sucessos, os seus fracassos.
European Commission | The European Commisssion, 1958-72, History and Memories | 2007
NOVA CIDADANIA JULHO | SETEMBRO 2007
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