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As relações transnacionais num mundo sem fronteiras. Kissinger, abertura 

de Pequim e alargamento da CEE  
Da teoria da justiça à poliarquia 

 

 

Idi Amin sobe ao poder no Uganda 
Adoptado o Projecto Werner 

Secessão do Bangla-Desh 
Visitas de Kissinger a Pequim 

EUA decidem suspender a convertibilidade do dólar 
em ouro 

Assinatura do acordo quadripartido sobre Berlim 
Morte de Lin Piao 

ONU aprova a entrada da República Popular da China 
Ratificado o tratado de união do Reino Unido à CEE 

União Indiana declara guerra ao Paquistão 
Kurt Waldheim é nomeado secretário geral da ONU 

De Sá Carneiro à revisão constitucional 
Marxistas, elitistas e integracionistas 

 
 

 
 
o plano das ideias, no ano da morte de TOYNBEE, se John Rawls elabora o primeiro esboço da 
sua Theory of Justice, um dos livros mais glosados do último quartel do século XX, onde, 
criticando-se a perspectiva utilitarista de certo neoliberalismo se retomam as teses kantianas 
do contrato social, e Robert Dahl teoriza Poliarchy. Surge também a denúncia do positivismo 
behaviorista, no manifesto Beyond Reductionism, liderado por Arthur Koestler, com Hayek, 
Piaget e Bertanlaffy e, a partir de Cuernavaca, no México, IVAN ILLICH vê traduzir-se em 
França o seu manifesto por uma sociedade sem escola. Neste mesmo ano, morre, em 3 de 
Março, o actor António Silva, nascido em 1886, que se destacou nas fitas A Canção de Lisboa 
(1933), O Pai Tirano (1941), O Pátio das Cantigas (1942), O Costa do Castelo (1943) e O 

leão da Estrela (1947).  Ãlguns intelectuais portugueses ainda navegam na ortodoxia 
marxista-leninista, analisando o capitalismo (Avelãs Nunes, Gomes Canotilho e Vital 
Moreira) e Franco Nogueira, depois de abandonar o governo em Outubro de 1969, retoma a 
tarefa das letras, ensaiando uma teoria geral sobre a traição das elites ao longo da história 
portuguesa, em As Crises e os Homens. Mário Soares escreve em Roma Portugal 

Amordaçado e HENRIQUE BARRILARO RUAS lança A Liberdade e o Rei, enquanto PEDRO 

SOARES MARTINEZ publica na Faculdade de Direito de Lisboa o Manual de Direito 

Corporativo. Entretanto, o jornalista Raúl Rego sai do jornal Diário de Lisboa e passa a 
director do República. O baladeiro Zeca Afonso (1929-1987) lança o álbum Cantigas de Maio 
e José Mário Branco, Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Há cerca de cem mil 
emigrantes clandestinos... No plano das teorias das relações internacionais: R. KEOHANE, 



Transnational Relations and World Politics; DELGADO CARVALHO, Relações Internacionais; 
LESTER R. BROWN., World without Borders e The Interdependence of Nations.  
 


