
NOTA DE ABERTURA

O presente número da Revista da Faculdade de Letras – Série de Filosofi a dá 
continuidade ao processo de renovação editorial iniciado com o número anterior pela 
minha antecessora na Direcção, a Professora Maria Manuel Araújo Jorge. Este passo 
de renovação teve, por sua vez, lugar após um longo período (entre 1985 e 2005) em 
que a Coordenação foi assumida pelo Professor Luís de Araújo1 e que estabeleceu a 
Revista como um veículo central para a Filosofi a na Universidade do Porto.

A quase totalidade do material ora apresentado resulta de uma chamada de artigos 
(call for papers). Recebemos muitos artigos em resultado dessa chamada, nas mais call for papers). Recebemos muitos artigos em resultado dessa chamada, nas mais call for papers
diversas áreas da Filosofi a, de dentro e também de fora do país (Brasil e Espanha). 
Estes foram submetidos a uma dupla arbitragem pelos nossos avaliadores. Recebemos 
também recensões – devo aqui agradecer ao Professor João Alberto Pinto, que assumiu 
a tarefa de editor de recensões. Como se verá pelo resultado, a Revista não se atém 
a tradições de escola, nem privilegia determinadas áreas da Filosofi a em detrimento 
de outras. Neste número encontrar-se-á desde Heidegger a fi losofi a da linguagem, a 
extensões da fi losofi a das ciências. Esperamos estar a oferecer ao público interessado 
em Filosofi a um conjunto desafi ador de propostas, contribuindo assim para a abertura 
deste canal do Departamento de Filosofi a da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto à comunidade fi losófi ca portuguesa e internacional.

  A Directora
Sofi a Miguens

1 Esta coordenação foi partilhada com a Professora Maria Carmelita Homem de Sousa, entre 
1985 e 1989, e com o Professor Eduardo Abranches de Soveral, entre 1990 e 1996. O volume XXI de 
2004 foi uma excepção, tendo sido coordenado pela Professora Maria José Cantista e pela Professora 
Maria Celeste Natário, dado que foi dedicado à publicação das Actas do Colóquio de homenagem a 
Teixeira de Pascoaes.
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