1954
De Dien Bien Phu à ascensão de Nasser
Da denúncia do tecnicismo ao princípio esperança
O primeiro submarino atómico
Golpe baasista na Síria
Confrontos no Sudão e guerra na Indochina
Nasser no poder e repressão dos mau mau no Quénia
Da derrota de Dien Bien Phu à ascensão de Stroessener
A experiência de Mendes-France
Paz na Indochina e procura do entendimento na
Tunísia
Rejeição da CED, atentados em Marrocos e
independência da Indonésia
Aproximação sino-soviética
Fim da ocupação da Alemanha e regresso de Trieste a
Itália
Começa a guerra de Argélia
Novos atentados em Marrocos contra franceses
Catarina Eufémia, defluxo revolucionário, Satyagrahis
e anexação de Dadrá e Nagar-Aveli
Causa Republicana
Sociedade Portuguesa de Escritores
Greves em Fevereiro e Março
Morte de Catarina Eufémia
Conflito latente entre Craveiro Lopes e Salazar
Confronto entre Salazar e D. Duarte Nuno.
Encerrada a Colónia Penal do Tarrafal
Remodelações em 2 de Abril e 14 de Agosto

JACQUES ELLUL (1912-1994) denuncia La Technique ou l’Enjeu du Siècle, considerando que
as técnicas, como instrumentos, foram substituídos por uma técnica, como milieu technique
ou système technicien, gerador do conformismo e do esmagamento da cidadania, com a
emergência de uma nova oligarquia de especialistas. Apesar de alguns sonharem com uma
Europe sans rivages, como François Perroux, que, neste ano de 1954 tem um encontro com
Salazar, tudo parece afogar-se na longa querela da CED (Aron), na qual estava em causa, não
a Europa, mas o rearmamento alemão, pelo que rejeitando-se a CED se tornou inevitável a
criação de umas forças armadas alemãs integradas na NATO, quando o exército francês
estava mobilizado pela guerra colonial na Indochina. Hannah Arendt publica oito ensaios
sobre o pensamento político dedicados à crise da cultura, Between Past and Future, o liberal
Isaiah Berlin disserta em Oxford sobre a Historical Inevitability, e o activista da Escola de
Frankfurt Ernst Bloch (1885-1977), quando ainda assumia a militância comunista e
estacionava na RDA, donde sairá apenas em 1961, em protesto contra a construção do Muro
de Berlim, teoriza a esperança, em Das Prinzip Höffnung, 1954-1956. Já o inventor da
cibernética, Norbert Wiener publica The Human Use of Human Beings. No plano jus-

filosófico, destaca-se António Truyol y Serra que lança o primeiro volume da sua
monumental Historia de la Filosofia del Derecho y del Estado, concluída em 1975 e só
traduzida em português em 1985 e 1990, pelo Instituto de Novas Profissões. No plano das
teorias das relações internacionais: o relatório de C. A. W. MANNING, para a UNESCO, The
University Teaching of Social Sciences. International Relations

