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Foi publicado em 30 de junho de 2022 mais um número temático (o sexto com a edição/coedição do RG Philosophy 

& Public Space) sobre filosofia e espaço público e filosofia da cidade na revista Arbor.

O número “Nuevos Sujetos Políticos en la Postmetrópolis” (vol. 198, nº 803-804) foi coeditado por Julia Urabayen e 

por Paula Cristina Pereira.

Os trabalhos agrupados neste número procuram ilustrar o vínculo entre a política e a realidade urbana traduzido na 

criação de sujeitos políticos. Com abordagem multidisciplinar, investigam-se as características sociopolíticas mais 

marcantes, os problemas e desafios enfrentados por quem habita realidades urbanas cuja característica 

fundamental é serem cidades inteligentes. [da Introdução]

 

Os conteúdos deste número podem ser consultados em: 
https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/189
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A Arbor é uma revista sobre ciência, pensamento e cultura do CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanha). Publica um 

volume anual dividido em quatro números que aparecem trimestralmente. Indexação/qualidade: Web of Science (Arts & Humanities 

Citation Index, A&HCI), SCOPUS, DOAJ, Journal Citation Indicators Q2 (JCI 2021: 0.91), ERIH Plus, REDIB, Francis, Index Islamicus, Periodical 

Index Online (PIO), Regesta Imperii, Dialnet, ÍnDICEs CSIC e selo de qualidade da FECYT.  

 

Com o contributo do RG Philosophy & Public Space, encontram-se publicados mais 5 números temáticos de revistas 

científicas, sendo o penúltimo o vol. 25, nº 2 (2020) de RECERCA Revista de Pensament i Anàlisi, com o tema “Filosofía 

de la Ciudad: un Enfoque Interdisciplinar”. Foi coeditado por Paula Cristina Pereira, José L. López-González e 

Domingo García-Marzá. 



Pode ser consultado em https://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca/issue/view/277
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A revista RECERCA é uma publicação do Departamento de Filosofia e Sociologia da Universidad Jaume I de Castellón (Espanha) que aborda, 

sob uma perspetiva filosófica e sociológica crítica, temas relevantes no campo das ciências sociais. Indexação/qualidade: Web of Science 

(Arts & Humanities Citation Index, A&HCI), SJR (Scimago Journal Rank), SCOPUS, DOAJ, ERIH Plus (consultar mais em Indexada en | 

RECERCA. Revista de Pensament i Anàlisi (uji.es))
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As restantes publicações monográficas dedicadas a filosofia e espaço público e filosofia da cidade estão listadas 

e acessíveis para consulta no sítio da rede PaPSIN – Philosophy and public Space International Network

https://ifilosofia.up.pt/proj/papsin/journals_special_issues.
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