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CULTURA – REVISTA DE HISTÓRIA E 

TEORIA DAS IDEIAS

Vol. 38 (2019)

Lisboa/Vila Nova de Famalicão: CHAM/Húmus, 156p.

ISSN (impr.): 0870-4546 

ISSN (electr.): 2183-2021

O volume integra um dossiê temático dedicado ao

tema «Bibliotecas públicas, políticas culturais e leitura

pública», coordenado por Nuno Medeiros, Paula 

Sequeiros, Cláudia Sousa Pereira e Débora Dias.

«O lugar da biblioteca, uma das casas dos livros e da 

leitura, no âmbito das práticas sociais dos agentes que 

a utilizam e dos agentes que nela corporizam uma

confrontação de visões políticas e de modelos

profissionais, tem-se materializado em cenários e 

concretizado em ações onde se detetam tensões entre 

as tendências de mutação e as vias de permanência. 

São essas questões, de natureza oposta, e até

paradoxal, cuja análise e reflexão se ambicionam com 

a edição deste dossiê temático “Bibliotecas públicas, 

políticas culturais e leitura pública”, tematizado no 

subtítulo “Prospetiva, tensões e dinâmicas sociais”.» 

#CHAMpublica
#CHAMpublishes
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PRÁTICAS DA HISTÓRIA 

No. 12 (2021)

Lisboa: IHC/CHAM, 156p.

ISSN (electr.): 2183-590X

O presente número «inclui um conjunto de textos

avulsos sobre temas tão diversos como as lutas pela 

reparação histórica em torno da escravatura, as 

representações do “outro” no contexto do 

colonialismo português, os usos da Idade Média no 

cinema italiano fascista, a construção e apropriação do 

chamado passado “anglo-saxão”, ou os conceitos de 

“historicidade” e de “populismo”. Se, por um lado, esta

aparente dispersão temática é um sinal da diversidade

de textos que nos têm sido propostos, por outro lado, 

a organização do próprio número retoma dois grandes

temas que têm sido tradicionalmente abordados

desde que a revista foi lançada.»

#CHAMpublica
#CHAMpublishes
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TRADITION AND INNOVATION

Extra-Colecção CHAM

Maria do Rosário Monteiro, Mário S. Ming Kong (eds.)

London: CRC Press, 564p.

ISBN (impr.): 9780367277666

ISBN (electr.): 9780429297786 

DOI: 10.1201/9780429297786

«The texts presented in Proportion Harmonies and 

Identities (PHI) Tradition and Innovation were compiled 

with the intent to establish a multidisciplinary platform 

for the presentation, interaction, and dissemination of 

researches. They also aim to foster the awareness and 

discussion on the topic of Tradition and Innovation, 

focusing on different visions relevant to Architecture, 

Arts and Humanities, Design and Social Sciences, and its 

importance and benefits for the sense of identity, both 

individual and communal. The idea of Tradition and 

Innovation has been a significant motor for 

development since the Western Early Modern Age. Its 

theoretical and practical foundations have become the 

working tools of scientists, philosophers, and artists, 

who seek strategies and policies to accelerate the 

development process in different contexts.»
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POVOAMENTO, TABACO, AÇÚCAR E ARTE

NA HISTÓRIA DAS ILHAS DO ATLÂNTICO 

MÉDIO

Extra-Colecção CHAM

Susana Serpa Silva, Santiago de Luxán Meléndez

(eds.)

Ponta Delgada: CHAM Açores, 183p.

ISBN (electr.): 9789893314265

«Neste trabalho, combinam-se informações de 

diferentes disciplinas científicas como a Arqueologia, a 

Paleoecologia, a Bioantropologia ou a Linguística para 

efetuar uma aproximação à realidade complexa e 

heterogénea da colonização humana do arquipélago

das Canárias e os intensos efeitos culturais e 

ambientais que provocou em ilhas como Lanzarote ou

Fuerteventura.»

#CHAMpublica
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CONTEMPORARY COLONIAL PAINTING: 

FROM THE SOLITUDE OF THE METROPOLE 

TO A HORIZON OF POSSIBILITIES

Extra-Colecção CHAM

Maria João Castro (aut.)

Lisboa: ArTravel / CHAM, 328p.

ISBN (impr.): 9789895305414

«The purpose of this book is to study the relation 

between Portuguese colonial art, especially painting, 

and political power in the contemporary context. The 

subtlety of suggestions and the complexity of relations 

that stem from the power of art and the art of power 

mean that the history of colonial art’s journey is not a 

univocal narrative but a series of heterogeneous and 

inter‐relational products that emerged in multifarious 

ways from the metropole and also the overseas 

possessions.»
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Visite a Comunidade do CHAM no RUN

Visit the CHAM Community in RUN  

O CHAM disponibilizou recentemente em acesso aberto no RUN – Repositório da Universidade NOVA de

Lisboa, através de uma nova sub-comunidade, o arquivo completo da Cultura – Revista de História e Teoria

das Ideias. A Cultura é uma revista interdisciplinar, editada desde 1982, 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, com

destaque para a ligação entre o espaço português e o espaço ibérico, brasileiro e ibero-americano.

CHAM has recently made available in open access in RUN - Universidade NOVA de Lisboa's Repository,

through a new sub-community, the complete archive of the journal Cultura - Revista de História e Teoria das

Ideias. Cultura is an interdisciplinary publication, edited since 1982, which converges the perspectives of

history, philosophy, political thought and literary studies. It deals with political, religious, scientific, economic,

social, aesthetic and philosophical ideas and practices in their forms of expression and dissemination, with an

emphasis on the connection between the Portuguese space and the Iberian, Brazilian and Ibero-American

space.

https://run.unl.pt/handle/10362/2273
https://run.unl.pt/handle/10362/2273


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
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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 2022.

Expected from 2022.

INDEXAÇÃO / Indexation

Revistas indexadas/referenciadas em bases de dados internacionais.

Journals indexed/refereed in international databases.

POLÍTICA DE AUTO-ARQUIVO / Self-archiving Policy

É permitido o depósito da versão final do editor, sem período de embargo.

Authors are allowed to deposit the publisher's version, with no embargo period.

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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