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Presentation

Mediaevalia. Textos e estudos is a peer reviewed international printed journal, founded by Professor Maria Cândida 

Pacheco that served as Director until 2013.

Mediaevalia publishes original and unpublished works within all the fields concerned with Medieval Philosophy and 

Theology, and on manuscripts or cultural institutions. Contributions can have a philosophical or a historical orientation, or 

both.

Mediaevalia doesn't subscribe any methodological or confessional orientation. Editorial staff and authors are only asked to 

provide and guarantee insightful and innovative contributions to the research and main knowledge of thinking in the Middle 

Ages.

Sections of the Journal

Texts: medieval texts in original language or in translation, or both.

Studies: papers on authors, texts, problems, schools of thinking, etc.

Materials: research notes; critical bibliographies; polemical discussions; short papers on editorial or historiographical issues, 

etc.

Reviews of books: published in any language but concerned with the main subjects of the journal. Publishers are asked to 

send books for review. The editorial board can ask commissioned reviews on particular books. Contributors can send 

reviews for publication.

Chronic: information collected by the editorial staff.

History
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The journal of the Gabinete de Filosofia Medieval was founded by Professor Maria Cândida Pacheco that served as Director 

until 2013. Former Scientific Committee (until 2013): Agostinho Figueiredo Frias; Ângelo Alves; Arnaldo Pinho; Carlos 

Moreira de Azevedo; José Acácio Aguiar de Castro; José Francisco Meirinhos; José Maria Costa Macedo; Maria Isabel Pacheco; 

Mário Santiago de Carvalho.

Apresentação

Mediaevalia. Textos e estudos é uma revista internacional impressa, com submissão de textos a revisão pelos pares (peer 

review), fundada pela professora Maria Cândida Pacheco, que foi sua Diretora até 2013.

A Mediaevalia publica trabalhos originais e inéditos em todos os campos da Filosofia e Teologia medievais, e sobre 

manuscritos ou instituições culturais e de ensino medievais. Os contributos submetidos podem ter uma orientação 

filosófica, ou histórica, ou ambas.

A Mediaevalia não perfilha qualquer orientação metodológica, de escola ou confessional. O conselho editorial empenha-se 

apenas em garantir a publicação de contributos penetrantes e inovadores para a investigação e um melhor do pensamento 

na Idade Média.

Secções da revista

Textos: textos medievais na língua original ou em tradução, ou ambas.

Estudos: trabalhos de investigação e interpretação sobre autores, textos, problemas, escolas de pensamento, etc.

Materiais: notas de investigação; bibliografias críticas; discussões polémicas; estudos breves sobre questões editoriais ou 

historiográficas, etc.



Recensões: notícias sobre livros publicados em qualquer língua, mas relacionados com os temas gerais da revista. Os 

editores são solicitados a enviar livros para recensão. A redacção pode solicitar a elaboração de recensão sobre 

determinados livros. Os respectivos autores podem submeter recensões para publicação.

Crónica: informações coligidas pela redacção.

História

A revista do Gabinete de Filosofia Medieval foi fundada pela Professora Maria Cândida Pacheco que foi sua Diretora até 

2013. Anterior Conselho Científico (até 2013): Agostinho Figueiredo Frias; Ângelo Alves; Arnaldo Pinho; Carlos Moreira de 

Azevedo; José Acácio Aguiar de Castro; José Francisco Meirinhos; José Maria Costa Macedo; Maria Isabel Pacheco; Mário 

Santiago de Carvalho.


