I SIMPÓSIO IBÉRICO DE FILOSOFIA GREGA

ARISTÓTELES E O ARISTOTELISMO

A Sociedade Ibérica de Filosofia Grega leva a efeito nos dias 25 e 26 de Setembro de 2014, na
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o I Simpósio Ibérico de Filosofia Grega.
O encontro pretende fornecer um espaço de debate filosófico de características e dimensão
intermédias entre os quatro seminários regulares que, desde a fundação da Sociedade, em
2000, se reúnem anualmente em Espanha e em Portugal e os congressos quadrienais
realizados em 2008 e 2012 em Palma de Maiorca.
O simpósio obedecerá o tema Aristóteles e o Aristotelismo, no que pretende ser, para além da
circunscrição de uma área de estudo dentro da filosofia grega, uma homenagem ao fundador e
presidente honorário da Sociedade, Tomás Calvo, autor de um influente ensaio com este
título.

São bem-vindas todas as propostas que versem este tema, designadamente sob um dos
seguintes ângulos de incidência:
I: a influência da filosofia precedente sobre o pensamento de Aristóteles;
II: a presença dos antigos na obra de Aristóteles;
III: tópicos de filosofia aristotélica;
IV: o Perípato e o aristotelismo na Antiguidade;
V: os comentadores antigos e medievais de Aristóteles;
VI: projecção de Aristóteles e do aristotelismo na história da filosofia.
Compreensivelmente, 50% das comunicações admitidas serão reservadas aos temas III e IV.

O encontro é organizado em colaboração com o Departamento de Filosofia da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, a Linha de Investigação em História da Filosofia do Centro
de Filosofia da Universidade de Lisboa e o Projecto de Tradução Anotada das Obras Completas
de Aristóteles (PTDC/MHC-FIL/3672/2012).

Apresentação de Propostas
Quem desejar apresentar uma comunicação, deverá enviar um resumo com a extensão e
características abaixo indicadas até ao dia 30 de Abril de 2014.
Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica, que comunicará as propostas aceites até
ao dia 31 de Maio de 2014.
As comunicações deverão ter a duração máxima de 30 minutos e poderão ser feitas em
qualquer das línguas ibéricas ou ainda numa das seguintes: francês, italiano, inglês e alemão.
Toda a correspondência relativa ao simpósio deverá ser feita usando exclusivamente o
seguinte correio electrónico: simposiosifg@gmail.com.

Comissão Científica
Alberto Bernabé Pajares (Universidad Complutense de Madrid)
Antonio Bordoy Fernández (Universitat de les Illes Balears)
António Pedro Mesquita (Universidade de Lisboa)
Carmen Isabel Leal Soares (Universidade de Coimbra)
Francesc Casadesús Bordoy (Universitat de les Illes Balears)
Jesús de Garay Suárez-Llanos (Universidad de Sevilla)
Juan de Dios Bares Partal (Universitat de València)
Ramón Román Alcalá (Universidad de Córdoba)

Comissão Organizadora
António Pedro Mesquita (Universidade de Lisboa)
Filipa Afonso (Universidade de Lisboa)
Ricardo Santos (Universidade de Évora)

Regras para submissão de resumos
Deve ser enviado um documento word para simposiosifg@gmail.com, até ao dia 30 de Abril
de 2014, com a seguinte informação:
1ª página: painel em que se integra a proposta; título da comunicação; resumo de 150 a 300
palavras.
2ª página: nome; email; filiação institucional; breve nota biográfica (100 palavras).

Inscrições
Sócios da SIFG: 25 €.
Não-sócios da SIFG: 50 €.
Na inscrição, está incluído o caderno de resumos, o certificado e os almoços durante os dias
do Simpósio.

Datas Importantes
Submissão de resumos – até ao dia 30 de Abril de 2014.
Comunicação da aceitação – até ao dia 31 de Maio de 2014.
Inscrição – até ao dia 30 de Junho de 2014.

Outras informações serão disponibilizadas em www.centrodefilosofia.com.

