
ACTA 

 

No quarto dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezanove, pelas 11h30m, teve lugar a 
Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Filosofia Analítica (SPFA), na sala 5.2 da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa. Estiveram fisicamente presentes Adriana Silva Graça, Teresa 
Marques, Célia Teixeira, Hugo Luzio, Diogo Santos, Raimundo Henriques, José Mestre, Dina 
Mendonça e Ricardo Santos; e presentes, por videoconferência, Bruno Jacinto, Ricardo Miguel, Sofia 
Miguéns, Charles Travis, João Alberto Pinto e Pedro Santos.  

Justificaram as ausências Henrique Jales Ribeiro, António Lopes, Pedro Dinis e Diana Couto. 

A Presidente da Mesa da Assembleia, Teresa Marques, deu início à Assembleia Geral com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

1. Admissão de novos membros 
2. Actividades da SPFA no triénio 2015-2018 
3. Novos órgãos sociais da SPFA 
4. Próximo ENFA – proposta de local e de organizador 
5. Futuro da SPFA – propostas de actividades e de iniciativas futuras 
6. Eleição de representantes para a ESAP depois de 2020 
7. Latin Meeting – eleição de representante e organização do próximo enconto 

 

Em relação ao Ponto UM, os seguintes foram admitidos como novos membros da Sociedade 
Portuguesa de Filosofia por decisão unânime dos presentes: Luís Veríssimo, Susana Cadilha, Manuela 
Teles, Luca Corti, Ana Cianuca, Nuno Venturinha, David Yates, Hili Razinsky, Bogdan Dicher, 
Raimundo Henriques, Augusto Cruz, José Pedro Correia, Diana Couto, Vítor Guerreiro, Hugo Luzio e 
João Faria.  

 

Em relação ao Ponto DOIS, a Presidente da Mesa fez um resumo das actividades dinamizadas pela 
SPFA durante o triénio 2015-18, entre as quais é de salientar a realização de (i) Encontro Nacional de 
Filosofia Analítica 6 (ENFA 6), em 2015, organizado por Rui Silva, na Universidade dos Açores; (ii) 
Encontro Nacional de Filosofia Analítica 7 (ENFA 7), em 2018, organizado por Adriana Silva Graça, na 
Universidade de Lisboa; (iii) Oficina de Filosofia Analítica 11, em 2017, também na Universidade de 
Lisboa; (iv) o envolvimento da Sociedade no 7th Latin Meeting, em 2015, que ocorreu na 
Universidade de Milão e no Encontro Europeu de Filosofia Analítica 9 (ECAP 9), em 2017, que 
decorreu na Universidade de Munique. 

 

Em relação ao ponto TRÊS, foram eleitos por unanimidade os novos órgãos sociais da Sociedade para 
o próximo triénio (2018-21). Adriana Silva Graça foi reconduzida como Presidente da Sociedade e os 
restantes membros da Direcção são: Célia Teixeira, Charles Travis, Dina Mendonça e Henrique Jales 
Ribeiro. Para o Conselho Fiscal foram nomeados: Ricardo Santos, reconduzido como Presidente do 
Conselho Fiscal, Diogo Santos e Raimundo Henriques. Finalmente, a Mesa será composta por Teresa 
Marques, que foi reconduzida como Presidente da Mesa, Pedro Santos e Pedro Dinis. 

 



Em relação ao ponto QUATRO, a organização do próximo Encontro Nacional de Filosofia Analítica 
estará a cargo de Henrique Jales Ribeiro e realizar-se-á em 2021, na Universidade de Coimbra. Ficou 
igualmente estipulado que em meados de 2020 a Direcção ultimará, conjuntamente com o 
organizador, aspectos mais específicos relevantes para a organização do Encontro, nomeadamente, 
(i) averiguar acerca da possibilidade de eventuais elementos da Comissão Científica do próximo 
Encontro de Filosofia Analítica participarem no Encontro enquanto oradores e (ii) ponderar o convite 
de investigadores a desenvolver trabalho relevante para a Filosofia Analítica em Portugal a organizar 
pequenas oficinas subordinadas ao tema da sua investigação, durante o Encontro, de modo a 
angariar mais público. 

 

No Ponto CINCO, foram feitas diversas propostas para actividades futuras organizadas pela 
Sociedade. Entre elas, 

• Ficou determinado que a próxima OFA terá lugar na Universidade do Porto, durante o ano 
de 2020, e será organizada pelo MLAG. 

• Por sugestão de Pedro Santos, José Mestre e Bruno Jacinto, e aceite unanimemente, ficou 
determinado que a Direcção averiguará acerca da possibilidade de criar um encontro 
informal da comunidade filosófica analítica portuguesa durante o ano de 2019, ainda com 
contornos a definir, mas que crucialmente inclua todos os membros desta comunidade. 

Tendo em vista o futuro não imediato foram lançadas duas ideias. (i) José Mestre chamou a atenção 
para o facto de, a existirem três géneros diferentes de actividades principais da SPFA --a saber, os 
ENFA(s), as OFA(s) e este último género de encontro a definir--, seria possível no futuro calendarizar 
estes eventos de modo a os distribuir um por ano dentro de cada triénio. (ii) Bruno Jacinto sugeriu 
que, em caso de necessidade ou com vista a incentivar a diversificação da participação, a mesma 
edição da OFA poderia ser organizada por pessoas (estudantes) de diferentes grupos. 

 

 

Em relação ao Ponto SEIS da Ordem de Trabalhos, foi incumbido à Presidente da SPFA --sociedade 
que é um membro da Sociedade Europeia de Filosofia Analítica (ESAP)-- que nomeasse o próximo 
representante da Sociedade na ESAP a partir de 2020.  

 

Em relação ao Ponto SETE, ficou determinado que Mattia Ricciardi será convidado para representar 
a Sociedade no Latin Meeting. 

 

A Presidente da Direcção resumiu as decisões tomadas durante a Assembleia Geral.  

 

De seguida, nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi dada como finalizada. 

 


