
NOTA INTRODUTÓRIA

O presente número da Diacrítica – Série de Filoso- a e Cultura congrega um 
conjunto diversi# cado de ensaios e artigos que correspondem, em grande 
parte, à investigação que se faz no âmbito da Linha de Ação de Filoso# a e 
Cultura, do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. 
São quatro as áreas temáticas em que se inserem os trabalhos aqui reunidos: 
1) “A Filoso# a na Academia”, dossier que agrupa um conjunto de sete con-
ferências proferidas no IX Simpósio Luso-Galaico de Filoso# a, realizado 
em Braga nos dias 28 e 29 de outubro de 2011 (este Simpósio constituiu 
também uma introdução à homenagem pública ao Prof. Acílio Estanqueiro 
Rocha, que se realizou no dia 29); 2) Questões de Ética e Filoso# a Política, 
sete conferências apresentadas no âmbito da realização dos III Encontros 
de Braga sobre o tema; 3) Duas efemérides: quatro artigos consagrados ao 
pensamento e in> uência do # lósofo Jean-Jacques Rousseau, em celebra-
ção do tricentenário do seu nascimento; dois artigos dedicados à obra dos 
irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, que em 1812 – celebram-se agora duzen-
tos anos – deram a lume, e ao mundo, os seus primeiros contos tradicionais 
e de fadas, sendo um dos artigos especi# camente dedicado a Jacob Grimm 
e ao seu contributo na área da Linguística Alemã; 4) “Vária”, um acervo de 
textos de temática diversi# cada, de índole cultural, intercultural e transcul-
tural, relacionados com o pós-colonialismo, identidades e estudos feminis-
tas. Compõem ainda o volume: a apresentação, edição e tradução anotada 
de um inédito de Leo Strauss, e algumas recensões. 

Uma palavra # nal deve reservar-se para sublinhar o texto In Memo-
riam, dedicado a António Eugénio Peixoto, malogrado Professor e Colega 
que há pouco deixou enlutados o Instituto de Letras e Ciências Humanas e 
a Academia do Minho.
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