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Na próxima quarta-feira, dia 6, às 18hs, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade 
de Lisboa, tem lugar o lançamento do livro Por uma Sociedade Decente, do Prof. 
Eduardo Paz Ferreira.  
 
Na opinião de Ricardo Paes Mamede, um dos convidados a apresentar a obra,“é o livro 
de um cidadão profundamente atento e empenhado, que recorre ao Direito, à 
Economia, à História e à Ciência Política, mas também ao cinema, à música, à 
publicidade e ao discurso mediático, para nos convidar a pensar sobre o mundo em 
que vivemos”.  
 
A QUE VEM ESTE LIVRO?  
Frequentemente quem tenta pautar a vida pelas regras morais e éticas que 
caracterizam um sociedade decente é considerado um «trouxa». Palavras outrora 
nobres, como utopia ou idealismo, passaram a ser objecto de desvalorização geral, e 
quem persiste nessa via é visto como alguém que perde o seu tempo em vez de se 
juntar ao esforço comum de consolidação da ordem estabelecida.  
 
Não é, de facto, apenas na economia que se faz sentir o pensamento redutor e 
totalitário TINA – there is no alternative – que visa convencer-nos de que qualquer 
esforço de pensamento novo é totalmente inútil, porque o caminho que se segue é o 
único possível.  
 
Os últimos quarenta anos trouxeram-nos uma profunda alteração de valores e 
padrões que nos conduziram à beira do abismo. Leonard Cohen, uma daquelas vozes 
que acompanhou as nossas vidas nas suas diferentes fases, quando as coisas ainda 
não tinham atingido o estado actual, cantava já: «I’ve seen the future, brother. It is 
murder.»  
É, pois, necessário, inverter o percurso que nos afastou da ideia de boa sociedade e 
do objectivo expresso pelos founding fathers da independência dos Estados Unidos de 
que as sociedades politicamente organizadas têm por objecto a construção da 
felicidade.  
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