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CONGRESSO PORTUGUÊS DE FILOSOFIA 

ÚLTIMO CONVITE À SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

Novas Datas 

Prazo limite da recepção de resumos: 15 de Abril 

Data de anúncio dos resultados: 15 de Maio 

 

A Sociedade Portuguesa de Filosofia, em colaboração com a Associação Portuguesa de 

Filosofia Fenomenológica, a Associação Portuguesa de Teoria do Direito, Filosofia do 

Direito e Filosofia Social, o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, a Sociedade de Ética 

Ambiental e a Sociedade Portuguesa de Filosofia Analítica, irá organizar o Congresso 

Português de Filosofia, que decorrerá na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, 

nos dias 5 e 6 de Setembro de 2014. Trata-se de um evento que se pretende aglutinador 

de toda a comunidade filosófica portuguesa e que contará ainda com a representação 

das instituições homólogas da SPF no Brasil e em Espanha. 

 

Oradores convidados:  Jacques Bouverresse 

   Gianni Vattimo 

 

Apelamos ao envio de resumos de comunicações ao congresso, sobre qualquer tópico 

filosófico, mas integrados numa das seguintes secções: 

 

 Filosofia do Direito (a cargo da ATFD) 

 Filosofia Fenomenológica (a cargo da AFFEN) 

 Filosofia Luso-Brasileira (a cargo do IFLB) 

 Filosofia da Natureza e do Ambiente (a cargo da SEA) 

 Epistemologia e Filosofia da Ciência 

 Estética e Filosofia da Arte 



 Ética e Filosofia Política 

 Filosofia da Mente e da Linguagem 

 História da Filosofia 

 Lógica e Metafísica 

 Ensino da Filosofia 

 

Os resumos devem ser redigidos em português, inglês, francês ou espanhol. Deverão 

ser enviados por correio electrónico, como anexo em formato Word ou PDF, para o 

endereço spfil@spfil.pt. A mensagem deve ter como assunto “CPF-SR” e conter, em 

anexo separado, o nome, a afiliação e os contactos de correio electrónico (e 

eventualmente outros) do(a) autor(a), além da indicação da secção na qual o(a) 

proponente deseja que a sua comunicação seja integrada. 

 

Os resumos deverão ter um máximo de 1000 palavras e estar preparados para 

arbitragem sob anonimato pelo Conselho Científico do congresso, pelo que não devem 

conter quaisquer referências que permitam a identificação do(a) autor(a) (incluindo 

metadados identificativos nas propriedades dos documentos).  

 

Mais informações em 

            www.congressoportuguesdefilosofia.weebly.com 

e na página web da SPF:  

            www.spfilosofia.weebly.com  

 

 

 

 

PORTUGUESE CONGRESS OF PHILOSOPHY 

FINAL CALL FOR ABSTRACTS 

New Dates 

Deadline for acceptance of abstracts: 15 April  

Date of communication of results: 15 May 

 

The Portuguese Philosophical Society, in collaboration with the Portuguese Association 

for Phenomenological Philosophy, the Portuguese Association for the Theory and 

Philosophy of Law and Social Philosophy, the Luso-Brazilian Institute of Philosophy, 

mailto:spfil@spfil.pt


the Society for Environmental Ethics and the Portuguese Society for Analytic 

Philosophy, is organizing the Portuguese Congress of Philosophy, to be held at the 

Calouste Gulbenkian Foundation in Lisbon, on 5 and 6 September 2014. The event is 

aimed at gathering and interconnecting the entire Portuguese philosophical 

community, and will also include delegations from national philosophical associations 

from Spain and Brazil. 

 

Invited Speakers:  Jacques Bouverresse 

                                 Gianni Vattimo 

 

We welcome abstracts on any philosophical topic, as long as they are integrated in the 

following sections: 

 

• Philosophy of Law (arranged by ATFD) 

• Phenomenological Philosophy (arranged by AFFEN) 

• Luso-Brazilian Philosophy (arranged by IFLB) 

• Philosophy of Nature and the Environment (arranged by SEA) 

• Epistemology and Philosophy of Science 

• Aesthetics and Philosophy of Art 

• Ethics and Political Philosophy 

• Philosophy of Mind and of Language 

• History of Philosophy 

• Logic and Metaphysics 

• Teaching Philosophy 

 

We accept abstracts written in Portuguese, English, French or Spanish. Abstracts should 

be sent by email as an attachment in Word or PDF format to spfil@spfil.pt. The message 

should have the subject line “CPF-SR “ and include a separate attachment with the 

author’s name, affiliation and email contacts, and the section of the Congress to which 

the author is applying. 

 

Abstracts should not exceed 1000 words, and should be arranged for blind refereeing 

by the scientific committee of the congress, avoiding any identifying references 

(including metadata embedded in the document’s properties). 



 

More information on the congress website: 

             www.congressoportuguesdefilosofia.weebly.com 

and on the SPF webpage:  

            www.spfilosofia.weebly.com  

 

 

 
 
 

                          
 
 

 

APTD 
 

Associação Portuguesa de Teoria do Direito, 

Filosofia do Direito e Filosofia Social 

 
 

 
 

 

  
 
 

SPFA 
 

Sociedade Portuguesa de Filosofia 
Analítica 
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