EDITORIAL
AGRADECIMENTO A LEONEL RIBEIRO DOS SANTOS

O n.º 39 de Philosophica é o último preparado sob a direcção do
Professor Doutor Leonel Ribeiro dos Santos. Não queremos por isso deixar de lembrar a relevância da acção por ele desenvolvida ao longo dos
quase vinte anos de existência desta revista, da qual é fundador.
Em 1993 saiu o seu primeiro número e contra dificuldades e problemas a publicação foi-se impondo como referência no panorama filosófico
português. Ao entusiasmo de Leonel Ribeiro dos Santos se deve em
grande medida a concepção de uma publicação periódica destinada a dar
corpo ao trabalho de investigação de docentes e estudantes de
pós-graduação do Departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa.
De facto, o particular incremento da produção científica ocorrido sobretudo desde a introdução dos cursos de mestrado solicitava um órgão especialmente vocacionado para esse fim. E a perspectiva inicial foi-se
alargando a outros colaboradores, nacionais e estrangeiros, facultando-lhes oportunidades para publicarem os seus textos, integrando-os nas
diferentes temáticas apresentadas na revista.
O empenhamento e dedicação de Leonel Ribeiro dos Santos
far-se-iam sentir ininterruptamente. Entre 1993 e 2000 desempenhou a
função de editor, entre 2001 e 2011 foi director, cargo que manteve até ao
momento da sua aposentação. E na vigência dos seus mandatos foi ampliado o número de colaboradores, diversificaram-se as temáticas e fomentou-se o multilinguismo, contribuindo assim para desenhar uma revista com estilo próprio e firmar um prestígio internacionalmente
reconhecido. Por isso a Philosophica está profundamente marcada pela
sua presença. Mesmo quando atravessou fases difíceis, quer por escassez
de materiais de qualidade, quer por carência de meios financeiros, a persistência de Leonel Ribeiro dos Santos logrou superar dificuldades e
manter a regularidade de uma publicação universitária com dois números
por ano.
O carácter inicialmente generalista foi-se progressivamente orientando para uma maior especialização, acolhendo contributos provenientes
de colóquios, solicitando concretamente a colaboração de especialistas ou
aproveitando materiais disponíveis. Deste modo surgiram números temá-
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ticos de grande utilidade para estudantes e investigadores de filosofia. A
variedade de abordagens atesta o pluralismo que sempre norteou a revista. Determinando-se por um duplo critério de oportunidade e de qualidade, o Professor Leonel foi sensível a diferentes olhares e deu um particular relevo à colaboração dos jovens investigadores, oferecendo-lhes um
espaço onde pudessem partilhar as suas ideias e divulgar a sua escrita.
As dezenas de permutas estabelecidas com revistas parceiras da Europa à América, com especial incidência na América Latina e no Brasil,
têm permitido tornar internacionalmente conhecida a produção filosófica
portuguesa. E não só artigos e ensaios, também resumos de dissertações,
recensões críticas e notícias sobre colóquios e congressos contribuíram
para mostrar o dinamismo próprio do Departamento de Filosofia e do
Centro de Filosofia da FLUL, no relacionamento que mantém com outras
faculdades e instituições.
Na sequência do mesmo desejo de alargamento foi tomada a decisão
de disponibilizar em edição on line os números mais antigos, vários deles
já esgotados. Esta nova fase da revista permitirá ampliar o conhecimento
e a consulta do muito que já foi produzido, disponibilizando-o a todos os
interessados.
Alguns outros projectos de Leonel Ribeiro dos Santos para a valorização da Philosophica não chegaram ainda a concretizar-se. A todos eles,
desde a reorganização da estrutura orgânica à agilização das arbitragens
científicas, e ainda à actualização do aspecto gráfico, procuraremos dar
pronto seguimento.
Por tudo isto fica aqui expresso o nosso profundo reconhecimento ao
qual se acrescenta o desejo de continuarmos a contar com a colaboração
atenta e amiga do Prof. Leonel Ribeiro dos Santos.
A Equipa da Philosophica

