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"Portugal na Era dos Homens Fortes" faz pano
sobre atualidade política global

CULTURA /
LIVROS
Seguir

O ensaio "Portugal na Era dos Homens Fortes", de Bernardo Pires de Lima, a publicar no próximo
"uma panorâmica ao momento político que vivemos", afirma a editora Tinta-da-China.
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O ensaio Portugal na Era dos Homens Fortes, de Bernardo Pires de Lima, a
publicar no próximo dia 18, apresenta “uma panorâmica ao momento político
que vivemos”, afirma a editora Tinta-da-China, que publica a obra.
Bernardo Pires de Lima “defende convictamente um modelo de sociedade aberta
e de país cosmopolita”, neste seu livro. “Recusa acomodar uma ideia de declínio
inexorável das democracias e de ascensão fatal dos nacionalismos”, e propõe
“encontrar um posicionamento para Portugal que maximize os seus atributos de
pequeno Estado, numa
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“Não vivemos apenas na era da ansiedade, mas na da testosterona política, a das
vitórias dos homens fortes, o que não quer dizer preparados, qualificados ou
com uma especial autoridade democrática incorruptível. Bem longe disso. A
ascensão pistoleira de Bolsonaro, a miserável durabilidade de Maduro, a
tentacular corte de Orbán, Kaczynski, Putin e Erdogan, ou a enxurrada
demagógica de Trump e Salvini, colocam, mais cedo ou mais tarde, de forma
mais abrupta ou progressiva, uma questão essencial: podemos acomodar um
regime iliberal, autoritário e socialmente divisionista, e ao mesmo tempo manter
uma economia aberta, uma sociedade livre e instituições políticas saudáveis? A
resposta é não”, escreve Pires de Lima.
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Segundo a editora o autor, investigador do Instituto Português de Relações
Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e do Center for Transatlantic
Relations da Universidade Johns Hopkins, em Washington, favorece “uma
proposta moderada em prol de uma social democracia contemporânea”.
Bernardo Pires de Lima, nascido em 1979, foi investigador do Instituto da
Defesa Nacional, e é autor de O Lado B da Europa (2018), Putinlândia (2016),
Portugal e o Atlântico (2016), A Síria em Pedaços (2015), A Cimeira das Lajes
(2013), Blair, a Moral e o Poder (2008), e, com Raquel Vaz-Pinto, de
Administração Hillary (2016).
Colabora regularmente e é comentador na comunicação social, nomeadamente

na RTP, TVI24, “Diário de Notícias”, “Huffington Post”, “The National Interest”,
“Hurriyet Daily News” e “The Diplomat”.
O ensaio Portugal na Era dos Homens Fortes. Democracia e Autoritarsmo em
Tempo de Covid deverá ser apresentado pelo Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, no próximo dia 22, às 18:30, num “local a definir”, adiantou a
editora Tinta-da-China, em comunicado.

Continuamos a crescer. Contamos consigo?
Subscreva a newsletter Auto
Gosta de automóveis? O Alfredo Lavrador
também. E traz-lhe, às quartas-feiras, uma
seleção do que de melhor roda por aí.
Subscrever

Parece que foi ainda ontem, mas em seis anos o Observador afirmou-se como
um dos jornais portugueses mais lidos. E como uma voz que faz a
diferença. Já são mais de 3 milhões de leitores que não dispensam o nosso
jornalismo. Procuram a nossa actualidade, lêem as nossas reportagens, análises
e fact-checks, ouvem os nossos podcasts, estão atentos à nossa opinião e
conhecem a qualidade dos nossos especiais. Fazer este jornalismo tem um
custo, sobretudo quando o fazemos sempre de cabeça erguida e de
forma independente. Por isso precisamos que os nossos leitores se tornem
também nossos assinantes. A partir de apenas 6,6€ por mês.
Assine agora
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