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ESCAPARATE
Um clássico

Trata-se da nona edição de um dos grandes clássicos da literatura sociológica contemporânea. São
sete estudos sobre os fundadores da sociologia – Montesquieu, Comte, Marx e Tocqueville – e sobre
a geração da viragem do século XX – Durkheim, Pareto e Weber. São sete lições de sociologia, de filosofia, de história e de política, por um dos maiores professores de sempre – Raymond Aron.
Raymond Aron | As Etapas do Pensamento Sociológico | D. Quixote, Lisboa, 2010 [1965]

Ao Serviço do Estado e de Seu Rei
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Uma biografia dedicada a um homem e a um diplomata notável, o Marquês de Soveral. Defendeu inteligente e intransigentemente os interesses de Portugal, sobretudo no que diz respeito ao Ultramar.
Compreendeu a oportunidade colocada pela iminente Guerra dos Boers e obteve dos ingleses a reafirmação escrita da velha aliança, o chamado Tratado de Windsor de 1899, gorando, o então recente
Acordo Anglo-Alemão sobre a partilha do Império colonial português...
Paulo Lowndes Marques | O Marquês de Soveral: Seu Tempo e Seu Modo | Texto Editores, Lisboa, 2010

Liberdades Fundamentais
Os direitos do homem e as liberdades fundamentais consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e nas decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem têm relevância na ordem
jurídica portuguesa? Uma investigação rigorosa agora publicada em livro.
José Eduardo Gonçalves Lopes | A Execução das Decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem - O Caso
Português | AAFDL, Lisboa, 2009

Liberdade Económica e Prosperidade
Os países de todo o mundo divergiram muito nas suas respostas à recessão global. Alguns mantiveram-se no
caminho da liberdade económica, ingrediente fundamental para o combate à pobreza e o crescimento a longo
prazo. Outros optaram por procurar segurança económica através de programas governamentais mais controlados. Qual o melhor o caminho? Os primeiros resultados estão à vista no Índice de Liberdade Económica 2010
– os países que se mantiveram fiéis aos princípios da liberdade económica estão a recuperar mais rapidamente,
em busca da prosperidade; já nos outros, as políticas de intervenção e regulação parecem não estar a resultar.
2010 Index of Economic Freedom | The Heritage Foundation e The Wall Street Journal, 2010

O Que a Civilização Ocidental deve à Igreja Católica
Os milagres da ciência moderna, a riqueza do mercado livre, o Estado de Direito, o respeito pelos direitos humanos
e pela liberdade, as virtudes da caridade ou da segurança social, as belas-artes e a música, uma filosofia assente no
racionalismo, e outros factos que temos como adquiridos, fazem da civilização ocidental a mais extraordinária de
todos os tempos. Mas qual é a fonte de todos estes prodígios? O Professor Woods dá-nos a resposta.
Thomas E. Woods | O Que a Civilização Ocidental deve à Igreja Católica | Aletheia, Editores, Lisboa, 2009
Nova cidadania janeiro | março 2010
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