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CULTURA - REVISTA DE HISTÓRIA E TEORIA 

DAS IDEIAS 

Vol. 37 (2018)

Renato Cordeiro Gomes, Maria Fernanda de Abreu

e Isabel Araújo Branco (coord.)

Lisboa/Vila Nova de Famalicão: CHAM/Húmus,

2020, 251 p.

ISSN: 0870-4546, eISSN: 2183-2021

Neste número publica-se o dossiê "Fronteira, 

cosmopolitismo e nação nos mundos ibéricos e ibero-

americanos", que procura aprofundar, tanto no plano 

teórico como no analítico, e de forma articulada, a 

operatividade destes três conceitos no conhecimento 

das diversas especificidades culturais desenvolvidas 

em territórios ibero-americanos e ibéricos.

A Cultura é uma revista interdisciplinar que faz 

convergir as perspectivas da história, da filosofia, do 

pensamento político e dos estudos literários. Trata 

ideias e práticas políticas, religiosas, científicas, 

económicas, sociais, estéticas e filosóficas, nas suas 

formas de expressão e difusão.
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#CHAMpublishes
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O CHAM promove uma chamada para livros aberta em permanência, destinada à comunidade científica 

nacional e internacional, no âmbito das suas colecções Estudos & Documentos e CHAM e-Books.

Os interessados podem submeter propostas editoriais inéditas e originais para a publicação de monografias 

ou volumes editados, que não tenham sido anteriormente publicados nem se encontrem em consideração 

para publicação noutra editora.

As propostas deverão enquadrar-se nos campos disciplinares e nas temáticas de investigação em 

desenvolvimento no CHAM. Encoraja-se a submissão de trabalhos que adoptem abordagens comparativas, 

multidisciplinares, transnacionais e/ou transculturais.

CHAM promotes a permanently open call for books destined to the national and international scientific 

community, within the scope of its Studies & Documents and CHAM e-Books Collections.

The submission of a proposal requires the assurance that the manuscript is an original work that has not been 

published previously and is not currently being considered for publication elsewhere.

Proposals should fall within the disciplinary fields and research themes that are currently addressed by 

CHAM. The submission of studies adopting comparative, multidisciplinary, transnational and/or cross-cultural 

approaches is strongly encouraged.

CHAMADA PARA LIVROS /
Call for Books

#Colecções/Collections
#E&D  #CHAMeBooks   

Mais informações

More information

http://www.cham.fcsh.unl.pt/noticias.aspx?NewsId=762
http://www.cham.fcsh.unl.pt/noticias.aspx?NewsId=762


PUBLICAR NAS EDIÇÕES CHAM /
Publishing with us

ACESSO ABERTO / Open Access

Publicações disponíveis em Acesso Aberto sob Licença Internacional Creative Commons Atribuição 
4.0 (CC BY 4.0).

Publications available in Open Access under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
(CC BY 4.0).

REVISÃO POR PARES / Peer Review

As propostas são submetidas a arbitragem científica externa, em regime de revisão duplo-cega.

Proposals are submitted to external evaluation, through a double-blind peer review process.

SEM CUSTOS / Free of Charges

Não há encargos associados à submissão, processamento e publicação de manuscritos.

There are no charges associated with submission, processing or publication of manuscripts.

DOI - Digital Object Identifier

Previsto para 2021.

Expected from 2021.

INDEXAÇÃO / Indexation

Todas as revistas estão indexadas/referenciadas em bases de dados internacionais.

All journals are indexed/refereed in international databases.

POLÍTICA DE AUTO-ARQUIVO / Self-archiving Policy

É permitido o depósito da versão final do editor.

Authors are allowed to deposit the publisher's version.

Submissões são bem-vindas, contacte-nos.

Submissions are welcome, contact us.

Conheça as nossas colecções.

Find out more about our collections.
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