
INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

Informações gerais 

Philosophica publica exclusivamente artigos inéditos em português, espanhol, francês, inglês, 

italiano ou alemão. Os temas tratados devem ser da área da Filosofia ou ter abordagem 

filosófica. A revista publica artigos submetidos a arbitragem e artigos por convite. Os artigos 

submetidos a arbitragem científica serão aceites após avaliação favorável de dois pareceres 

anónimos.  

Philosophica publica também escritos não classificados, como recensões críticas e notícias de 

colóquios científicos, e outros, como traduções.  

Ao aceitar as regras de publicação, os autores concedem à revista Philosophica o direito de 

primeira publicação. Os materiais poderão ser posteriormente usados, mas sempre com a 

autorização expressa do Conselho de Redacção e com a menção completa dos dados

referentes à primeira publicação.  

As opiniões expressas são da responsabilidade dos respectivos autores. 

Um ano após a publicação, os números da revista Philosophica estarão disponíveis em

formato digital, em livre acesso.  

Envio dos textos 

Os artigos enviados para publicação ou submissão devem ser inéditos e conter até 35.000 
caracteres (com espaços), incluindo bibliografia e notas. Serão acompanhados de um resumo 

até 150 palavras e 5 palavras-chave, na língua do artigo e numa segunda língua.  

As recensões não devem exceder 7.500 caracteres (com espaços), contendo a referência

completa das obras analisadas e todas as referências bibliográficas inseridas no corpo do texto. 

Os textos, acompanhados dos seguintes elementos do autor: 

- dados biográficos principais (nome, filiação académica e estatuto profissional), 
- endereço para correspondência e endereço electrónico,  

devem ser enviados por via electrónica, para o endereço philosophica@letras.ulisboa.pt



Apresentação dos textos 

- Recomenda-se o formato Word (.doc ou .docx), com fonte “Times New Roman”, tamanho 12, 

espaçamento “simples”.  

- Evitar a utilização de Sublinhado e de Negrito (excepto no Título, sub-títulos e na indicação 

“Referências Bibliográficas”).  

- Numeração dos sub-títulos ou secções com números árabes (1, 2, 3), evitando a numeração 

romana.  

- As citações curtas serão integradas no texto entre aspas.  

- As citações longas (mais de 3 linhas) serão destacadas do corpo de texto, sem aspas (em 

tamanho 11).  

- Utilizar notas de rodapé (em tamanho 10), e não notas de fim.  

Como apresentar as citações  

O Conselho de Redacção recomenda a citação pelo sistema autor-título, usual na

revista Philosophica, desde a sua fundação em 1993.  

As referências serão apresentadas na seguinte forma: 

- [Livro] Leonel Ribeiro dos Santos, A Razão Sensível. Estudos Kantianos, Lisboa: 

Colibri, 1994, p. 95.  

- [Artigo de revista] Maria Luísa Ribeiro Ferreira, “Leibniz e o Hermetismo”, 

Philosophica 37 (2011), 37-57.  

- [Capítulo ou Parte de Livro] Adriana Veríssimo Serrão, “A Paisagem como 

problema da Filosofia”, in Id. (coord.), Filosofia da Paisagem. Uma Antologia, 

Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2011, pp. 13-35.  

Nas referências seguintes, usar-se-á uma forma abreviada: 

Leonel Ribeiro dos Santos, A Razão Sensível. Estudos Kantianos, p. 94. 

Em referências consecutivas: 

Ibid., p. 97. 

O Conselho de Redacção aceita também o sistema autor-data quando se trate de bibliografias

muito recentes e homogéneas. Neste caso, as informações bibliográficas são inseridas no corpo 

do texto, entre parênteses curvos, na ordem (AUTOR, ano da edição: página).  

As indicações bibliográficas completas e ordenadas alfabeticamente serão reunidas no fim do 

artigo sob o cabeçalho Referências Bibliográficas (em Times New Roman, 11)  

APELIDO, Nome Próprio (data), Título de livro, local: editora.  

APELIDO, Nome Próprio (data), “Título de artigo”, Revista, local: editora, pp. 

O sistema de citação deve ser coerente ao longo de todo o texto. 

O Conselho de Readcção poderá sugerir modificações por forma a adequar as

colaborações ao padrão editorial e gráfico da revista. 


