
Ana Pato é licenciada em Física pela Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa e mestre 
em História e Filosofi a das Ciências pela mesma 
faculdade. É membro do Centro de Filosofi a das 
Ciências da Universidade de Lisboa. Encontra-se 
a fazer doutoramento sobre o tema “A oposiç ã o 
entre materialismo e idealismo no debate entre as 
principais interpretaç õ es da Mecâ nica Quâ ntica”. 
Foi dirigente associativa estudantil e foi eleita do 
poder local. É membro da direcção da União de 
Resistentes Antifascistas Portugueses. É membro 
do Grupo de Estudos Marxistas. 

Carlos Morujão é professor Catedrático na 
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade 
Católica Portuguesa. É também, desde Junho 
de 2013, Director do Centro de Estudos de 
Filosofi a da mesma Faculdade. Dirigiu, en-
tre 2007 e 2011, o projecto de investigação “A 
Recepção da Revolução Francesa pela Filosofi a 
Alemã”, fi nanciado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia. Tem leccionado as disci-
plinas de História da Filosofi a Contemporânea, 
História da Filosofi a Moderna e Filosofi a do 
Conhecimento. Os seus principais interesses 
na investigação centram-se, actualmente, na 
Fenomenologia de Edmund Husserl. Tem en-
saios publicados em Portugal, Espanha, França, 
Alemanha, Estados Unidos e Brasil. É membro 
da Rede Ibérica de Estudos Fichteanos, sendo, 
neste âmbito, autor dos ensaios “Controversias 
Teológicas y Divergencias Políticas en la 
Génesis del Atheismusstreit»”(2009) e “Doctrina 
de la Ciencia Nova Methodo: Analisis del § 17” 
(2012). A sua última obra intitula-se Caminhos 
da Fenomenologia, e foi publicada em 2015 pela 
Universidade Católica Editora.

Hernâni Resende (1942). Estudos superiores no 
estrangeiro (1963/74). Licenciatura e Mestrado 
em História na Faculdade de História da 
Universidade Lomonóssov, Moscovo (1964/69). 
Tese orientada por A.V. Adô, especialista de 
história do Séc. das Luzes em França (1969). 
Inscrito no Seminário de Doutoramento de A. 
Soboul, Universidade de Paris I-Sorbonne, tra-
balhou na preparação da dissertação sobre um 
tema de história social das ideias: o igualitarismo 
agrário na Rev. Francesa (1970/74); resultaram 
desse trabalho 8 estudos publicados em França. 
Membro da Société des Études Robespierristes 
(Paris I-Sorbonne). Em Paris colaborou com 
V. de Magalhães-Vilhena. Regresso ao país em 
1974. Professor Auxiliar Convidado da FLUL 
(1975/85). Equiparado a Mestre em História 
pela Universidade Nova de Lisboa (Tese + tra-
balhos publicados sobre temas afi ns) (1998). 

Participou em congressos nacionais e interna-
cionais. Autor de publicações como Socialisme 
utopique et question agraire […], CERM, 
1976 (2ª ed., Maspéro, 1977; trad. port. Livros 
Horizonte, 1979); “Rousseau, Dolivier, Hegel, 
et les droits naturels”, 1979; “Prémisses théo-
riques de la pensée dialectique […] au siècle 
des Lumières”, 1983; “Prólogo à Revolução 
Francesa […]”, 1989; “Prévision et histoire chez 
Mably […]”,1997. Autor de edições críticas (ver 
a presente comunicação).  

João Maria de Freitas-Branco é fi lósofo, au-
tor, professor e investigador universitário, en-
saísta, conferencista. Autor de livros e ensaios 
(editados em vários idiomas), na sua maioria 
centrados em temas fi losófi cos, e de numerosos 
artigos publicados em revistas e jornais portu-
gueses e estrangeiros. Foi docente e membro do 
conselho científi co do IPAM e da Universidade 
Atlântica, a cuja comissão instaladora perten-
ceu. Trabalhou como investigador na Humboldt 
Universität. Regeu cursos de formação de pro-
fessores em Portugal e Espanha. Comissário da 
Exposição Internacional Imagens da Ciência no 
Século XX (1999). Colaborador do Historisch-
Kritisches Wörterbuch des Marxismus. Pertenceu 
à direcção da Sociedade Portuguesa de Filosofi a. 
Sempre esteve ligado ao mundo das artes, desen-
volvendo intensa actividade na área da produção 
de eventos culturais. Autor de programas de rádio 
e televisão e do blog “Razão” (razaojmfb.blogs-
pot.pt). É cooperador da SPA. Nos anos 1980 o 
seu trabalho de investigação foi apoiado por 
Magalhães-Vilhena.

João Vasco Fagundes é licenciado em Ciências 
da Comunicação (FCSH-UNL) e em Filosofi a 
(FL-UL), mestre em Ensino da Filosofi a (UL) 
e doutorando em Filosofi a (FL-UL). É membro 
da Internationale Gesellschaft Hegel-Marx für 
dialektisches Denken e do Grupo de Estudos 
Marxistas.

Ilda Teresa Castro is a Postdoctoral Researcher 
Fellow at FCSH AELab of Ifi lNova. PhD in 
Communication Sciences/Cinema and Television 
at the Faculty of Social and Human Sciences, 
New University of Lisbon. Graduated in Cinema 
Studies at Superior School of Theater and 
Cinema, Lisbon and in Art Experts at Superior 
School of Decorative Arts, Fundação Ricardo 
Espírito Santo e Silva, Lisbon. She develops 
multidisciplinary projects at a crossroad between 
art and science, focusing on the ecocritic, 
environmental and animal domain. Creator and 
publisher of the online platform and homonymous 

Autores



180

journal animalia vegetalia mineralia. She is 
the author of I Animal - arguments for a new 
paradigm - cinema and ecology (2015) and 
of the trilogy of conversations dedicated to 
Portuguese cinema: Portuguese Animation 
(2004), Portuguese Women Filmmakers (2001), 
Portuguese Short-Films (1999). Her main 
research interests are Film Studies, Ecomedia, 
Art&Ecology, Ecocriticism, Animal Studies, 
Plant Studies, Cinema and Philosophy.

Manuel Dias Duarte (1943), professor de 
Filosofi a, dedicado como Orientador de Estágio 
à formação de professores, lecionou igualmente 
na Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, no Instituto de Serviço Social e 
na Escola Superior de Educação Jean Piaget 
(Almada). Colaborou em jornais e revistas 
especializadas com textos sobre pedagogia, 
fi losofi a e história da fi losofi a. Membro fundador 
da Sociedade Portuguesa de Filosofi a e do 
Movimento dos Educadores para a Paz, integra 
igualmente o Grupo de Estudos Marxistas.   
Publicou no campo da Filosofi a e da Pedagogia, 
Objectivos, estratégias e avaliação no Secundário 
– o exemplo da Filosofi a (Livros, Horizonte, 
1983); História da Filosofi a em Portugal 
nas suas conexões políticas e sociais (Livros 
Horizonte, 1987); Os Sete Sábios. Vidas, 
doutrinas e sentenças (Nova Vega, 2006). 
Dirigiu a colecção Referências na Editora Vega. 
Em 2013, saiu a lume Vidas, opiniões e sentenças 
de pré-socráticos ilustres (Editora Fonte da 
Palavra). Em 2014, publica Freud – psicanálise 
e cultura e Questões do marxismo. Colaborou 
com textos sobre vários fi lósofos portugueses, na 
Encyclopédie Philosophique Universelle, no III 
vol. – Les Oeuvres Philosophiques -, dirigido por 
Jean-François Mattéi, Paris, P.U.F., 1998.

Paulo Fernando Rocha Antunes é Mestre em 
Ensino de Filosofi a no Ensino Secundário pelo 
Instituto de Educação-Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa (2014). Doutorando em 
Filosofi a Política Contemporânea pelo Programa 
de pós-graduação da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa (FLUL). Investigador do 
Centro de Filosofi a da Universidade de Lisboa 
(CFUL) integrado no Grupo de trabalho PRAXIS, 
membro do Núcleo de Estudos Políticos da 
Universidade de Lisboa (nepUL) e do Grupo 
de Estudos Marxistas (GEM). Sobre o homena-
geado publicou: “Vasco de Magalhães-Vilhena, 
marxengelsianismo e a relação prático-teórica”. 
Vértice 179/Abril-Maio-Junho 2016, pp. 31-40. 
Contacto: pauloantunes@campus.ul.pt.

Pedro Calafate é professor catedrático do Dep. 
de Filosofi a da FLUL, tendo orientado a sua ati-
vidade para a área de Filosofi a em Portugal. Foi 
professor convidado na Universidade de Viena, 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
e na Universidade Autónoma de Madrid, bem 
como nas Universidades do Porto e do Minho. 
Entre as suas obras mais relevantes destacam-
-se: A Ideia de Natureza no século XVIII em 
Portugal (Lisboa, IN-CM,1994), Metamorfoses 
da Palavra-Estudos sobre o Pensamento 
Português e Brasileiro (Lisboa, IN-CM, 1998); 
História do Pensamento Filosófi co Português, 
direção (5 vols., Lisboa, Caminho, 1994-2004); 
Portugal como Problema (4 vols., Lisboa,  
FLAD, 2006); Da Origem Popular do Poder ao 
Direito de Resistência (Lisboa, Esfera do Caos, 
2012); Portugal um Destino Histórico (Lisboa, 
FFMS, 2016); A Escola Ibérica da Paz nas 
Universidades de Coimbra e Évora-Sécs. XVI 
e XVII (2 vols., Coimbra Almedina, 2015). Nos 
últimos cinco anos tem coordenado vários pro-
jetos, fi nanciados pela FCT, em torno da ideia de 
justiça na construção dos impérios ibéricos, sob 
a designação genérica de “Escola Ibérica da Paz, 
a consciência crítica da conquista e colonização 
da América”, e entre 2012 e 2015 foi codiretor 
da edição da Obra Completa do Padre António 
Vieira (30 vols., Círculo de Leitores-Lisboa/
Loyola-São Paulo).

Viriato Soromenho-Marques (59) é professor 
catedrático de Filosofi a na FLUL e membro do 
CFUL. É membro correspondente da Academia 
das Ciências de Lisboa, e da Academia da 
Marinha. Integra, desde 2013, o Conselho Geral 
da Universidade da Madeira. Foi membro do 
Conselho de Imprensa (1985-1987); integrou 
o Conselho Económico e Social (1992-1996). 
Exerceu as funções de Vice-Presidente da 
Rede Europeia de Conselhos do Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável (2001-2006). É 
membro do Conselho Nacional do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; foi coordenador 
científi co do Programa Gulbenkian Ambiente 
(2007-2011); foi membro do High Level Group 
on Energy and Climate Change da Comissão 
Europeia (2007-2010). Integra desde 2012 o Júri 
do Prémio Pessoa. É Grande Ofi cial da Ordem 
de Mérito Civil (1997), e Grande Ofi cial da 
Ordem do Infante D. Henrique (2006). Recebeu 
o Prémio Personalidade de 2014, pela Fundação 
Portuguesa do Pulmão. Autor de mais de quatro 
centenas de obras (entre as quais vinte livros) so-
bre temas fi losófi cos, ambientais e estratégicos.

Autores


