Disputatio 7 (Novembro 1999)

NOTÍCIAS

RECURSOS FILOSÓFICOS NA INTERNET
•

•

•

•

•
•

Noesis (http://noesis.evansville.edu) — A partir desta página pode
procurar ensaios, recensões, textos clássicos, etc. Trata-se de um
motor de busca, mas tem a particularidade de só devolver materiais
exclusivamente filosóficos, ao contrário dos motores de busca genéricos.
Philosophy in Cyberspace (www-personal.monash.edu.au/~dey/
phil) — Estas páginas apresentam uma listagem bem organizada de
vários sites dedicados à filosofia, juntamente com descrições do seu
conteúdo.
Philosophy News (www.philosophynews.com) — Actualizado diariamente com notícias provenientes dos órgãos de comunicação social
sobre tudo o que se relacione com a filosofia. Este site oferece-lhe
também a possibilidade de subscrever gratuitamente, por e-mail, uma
lista de informações sobre tudo o que se passa de importante no
mundo relacionado com a filosofia (empregos, conferências, call for
papers, etc.).
Good and Bad in Philosophy Writing (www.cogsci.ed.ac.uk/~ddb/
vade-mecum/sections/section4/4-1.htm) — Um conjunto de textos sobre a redacção de bons ensaios de filosofia. Úteis sobretudo para
estudantes e professores.
Bibliography on the Philosophy of Mind (http://ling.ucsc.edu/~
chalmers/biblio.html) — Uma bibliografia exaustiva compilada por David Chalmers.
Livrarias — A Amazon chegou à Europa (www.amazon.co.uk). É
mais barato e mais rápido encomendar livros da Inglaterra do que dos
Estados Unidos. Mas os livros e portes da Internet Bookshop
(www.bookshop.co.uk) costumam ser mais baratos do que os da
Amazon. A Amazon alemã (www.amazon.de) permite-lhe comprar
títulos em língua alemã. Para comprar livros portugueses, pode usar a
Webboom (www.webboom.pt), a MediaBooks (www.mediabooks. pt)
ou a Arco-Íris (www.liv-arcoiris.pt).
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desidério@net (www.terravista.pt/Nazare/1339) — Artigos, recensões, bibliografias, notícias sempre actualizadas e muitos apontadores, entre outras matérias de interesse filosófico.
CostàVista (www.terravista.pt/ilhadomel/1185) — Vários recursos e
apontadores de interesse para o ensino secundário.
Q.E.D. (www.terravista.pt/Ancora/2558) — Vários ensaios de interesse para investigadores e informações sobre o curso de Mestrado
em Filosofia da Linguagem e da Consciência.

INTELECTO 2
Está já on-line o número 2 da revista Intelecto (www.terravista.pt/Guincho/2644/), uma nova revista nacional de filosofia que publica artigos dirigidos quer ao grande público quer a estudantes de filosofia. Neste número
podemos ler, entre outras matérias de interesse, os seguintes artigos: «Disputas Acerca da Arte» (Célia Teixeira), «Que Sentido Pode Existir na Ausência de Valores de Verdade?» (Teresa Marques), «O Fim da Arte» (Paula
Mateus) e «A Angústia da Paternidade» (Sara Farmhouse Bizarro).
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