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Sobre o livro 

À Esquerda da Crise é uma obra colectiva sobre as 

grandes fracturas que estão a mudar o rosto da nossa 

civilização. A crise é uma delas. Mas a mudança é muito 

mais profunda e radical. Ela atinge as próprias con-

quistas civilizacionais conseguidas nas últimas décadas 

– ou mesmo nos três últimos séculos –, os modelos 

institucionais e organizacionais da modernidade, a natu-

reza das interacções sociais, as relações internacionais, 

em suma, os próprios horizontes que balizam as nossas 

referências cognitivas, éticas, estéticas e relacionais. 

Os temas percorrem essas grandes fracturas que 

emergem dessa profunda oscilação tectónica que está a 

acontecer e que determinará o futuro de todos nós. Uma 

obra a não perder, neste momento de crise profunda, 

onde é cada vez mais necessário propor alternativas 

consistentes a uma gestão simplista, politicamente 

errática e sem verdadeiros horizontes ideais que enqua-

drem, para a superar, uma crise de natureza verdadeira-

mente sistémica. 

 

Sobre os autores 

Luís Amado, João de Almeida Santos, José Conde 

Rodrigues, João Cardoso Rosas, Rui Pereira, Guilherme 

d'Oliveira Martins e Carlos Zorrinho – são intelectuais 

fortemente empenhados na dinâmica política, social e 

cultural que ocupam, ou ocuparam, posições de relevo 

na vida pública nacional. 

 
Destaques 

Um outro olhar sobre a crise que nos afecta e o modo de a 

vencer. 
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