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A Sociedade Ibérica de Filosofia Grega (SIFG) é uma associação que surgiu da 
iniciativa de investigadores, docentes e estudiosos de Espanha e Portugal. É uma 
Sociedade de carácter internacional que foi somando sócios não apenas da Península 
Ibérica, como também da Europa e da América. Entre as múltiplas actividades que a 
SIFG organiza em Espanha e Portugal, destacam-se os seminários de filosofia grega, as 
conferências com especialistas convidados e os congressos internacionais. 

 
Em 2014, a SIFG incorporou uma nova actividade: os simpósios de filosofia grega. 

Estes simpósios celebram-se cada quatro anos, coincidindo com o ponto intermédio 
entre os seus congressos. O seu objectivo é criar um amplo espaço de debate no qual 
os investigadores e estudiosos possam apresentar e submeter à discussão os seus 
trabalhos, para assim promover o intercâmbio de informação científica e a melhoria de 
qualidade da investigação. 

 
O II Simpósio Ibérico de Filosofia Grega é dedicado a “Platão e os platonismos”, em 

linha com o I Simpósio celebrado em Lisboa com o título “Aristóteles e o aristotelismo”. 
Nestes simpósios não estão previstas conferências convidadas, senão que são os 
participantes quem, mediante as suas apresentações, determinam os conteúdos e a 
discussão. O II Simpósio organiza-se em torno de linhas temáticas nas quais se 
enquadram as apresentações e com as quais se pretende recolher um amplo espectro 
que permita abordar a figura de Platão e os platonismos. 
 
  



 

 

Linhas temáticas 
 
O Simpósio consta de seis linhas temáticas: 
 

I. Influências sobre o pensamento de Platão. 
II. As obras de Platão. 

III. A Academia e os platonismos na Antiguidade. 
IV. Comentaristas de Platão. 
V. Tradições derivadas do platonismo e sua projecção na história do pensamento. 

 
 
Apresentações 
 
Data-limite para enviar a proposta (título e resumo): 22 de Junho de 2018. 
Forma de submissão: preencher e enviar o formulário disponível na web em: 
https://www.sifgsimposio.info/inscripción-y-ponencias/ 
A propostas serão avaliadas pelo Comité Científico. Antes de 15 de Julho de 2018, 
comunicar-se-á o resultado da avaliação. 
As apresentações terão uma duração máxima de 30 minutos para leitura e debate. 
Podem ser feitas em qualquer das línguas ibéricas ou então em inglês, francês, italiano 
e alemão. 
 
Inscrições 
 
Com apresentação (inclui a apresentação, o livro de resumos, a documentação e 
certificados): 
 

Sócios da SIFG:    40€ 
Membros de entidades colaboradoras: 40€ 
Não-sócios da SIFG:    80€ 

 
Inscrição geral (sem apresentação, mas com direito a certificado de assistência e a 
documentação): 
 
 Inscrição geral:    10€ 
 Estudantes:     gratuita 
 
  

https://www.sifgsimposio.info/inscripci%C3%B3n-y-ponencias/


 

 

 
Comitê Organizador 
 
Francesc Casadesús Bordoy (Universitat de les Illes Balears) 
Antoni Bordoy Fernández (Universitat de les Illes Balears) 
 
Comitê Científico 
 
Tomás Calvo Martínez (Presidente de Honor de la SIFG) 
Alberto Bernabé Pajares (Universidad Complutense de Madrid) 
Francesc Casadesús Bordoy (Universitat de les Illes Balears) 
António Pedro Mesquita (Universidade de Lisboa) 
Antoni Bordoy Fernández (Universitat de les Illes Balears) 
Carmen Isabel Leal Soares (Universidade de Coimbra) 
Jesús de Garay Suárez-Llanos (Universidad de Sevilla) 
Juan de Dios Bares Partal (Universitat de València) 
Ramón Román Alcalá (Universidad de Córdoba) 
 
Entidades organizadoras y colaboradoras: 
 
Organização: Sociedad Ibérica de Filosofía Griega (SIFG) 
  Sección Balear de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) 
 
Colabora: Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) 
 
 
Informação 
 
A informação actualizada do Simpósio estará disponível na página web 
www.sifgsimposio.info. 
 
Para qualquer dúvida, esclarecimento ou consulta, podem contactar-nos através da 
web, o escrevendo para secretaria@sifgsimposio.info. 
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