
 
1983 

Da guerra das estrelas ao vírus da SIDA 
Procura da boa sociedade e anatomia do poder 

 

Morte de Aron 
Terrorismo em França 

Guerra no Líbano 
Vaga de pacifismo na Europa ocidental 

Reagan lança o SDI 
Surge o alerta da SIDA 

Walesa prémio Nobel da paz 
VII Conferência dos Não Alinhados 

G7 apoia a instalação de mísseis americanos na Europa 
Vitória de Thatcher nas eleições britânicas 

Andropov eleito presidente do Soviete Supremo 
Intervenção militar francesa no Chade 

Assassinato de Benigno Aquino 
Termina em Madrid a CSCE 

Invasão de Granada por tropas norte-americanas 
Partido Radical e Raul Alfonsin vencem eleições 

argentinas 
Proclamação da República turca do Norte de Chipre 

A emergência do Bloco Central 
Eleição nº 68 (25 Abril) 
Governo 118º M. Soares 

 
�Quanto a ideias políticas, vive-se o renascimento do individualismo (Dumont), numa era do 

vazio (Lipovestsky), apesar do neo-tomista italiano Vittorio Possenti procurar a reconstrução 
de uma filosofia política neo-clássica em La Buona Società, enquanto em Portugal, já se 
analisa a ilusão do poder do sistema partidário posterior a 1976 (Joaquim Aguiar), com 
Marcelo Rebelo de Sousa a doutorar-se. Nasce o movimento do comunitarismo de Michael 
Walzer, enquanto no Brasil, Gilberto Freyre ainda se mostra pujante com Insurgências e 

Ressurgências Atuais, onde é marcante a meditação que faz do pensamento de João Paulo II. 
Também Orlando Vitorino, a partir do movimento da Filosofia Portuguesa, enceta uma 
viagem neo-liberal em Refutação da Filosofia Triunfante.  
�Surge a obra colectiva Polis. Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, editada entre 
Janeiro de 1983 e Abril de 1987, onde se reúnem colaborações politológicas de alta valia, 
tanto dos nomes consagrados na área do constitucionalismo, como de jovens estudiosos já 
marcados pelos modelos metodológicos dominantes na ciência política norte-americana e 
europeia, como o ex-maoísta José Manuel Durão Barroso e o permanente nacional-
revolucionário Nuno Rogeiro.  
�Quanto a teorias das relações internacionais: temos FULVIO ATTINÀ, La Politica 

Internazionale Contemporanea (1945 1980); BARRY BUZAN, Peoples, States and Fear. The 

National Security Problem in International Relations; STEPHEN D. KRASNER, International 

Regimes  
 


