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No dia 11 de Setembro de 2015, pelas 18h00, realizou-se, na Universidade dos Açores, 
Campus de Ponta Delgada, Anfiteatro C, a sexta Assembleia Geral da Sociedade 
Portuguesa de Filosofia Analítica. Na ausência de todos os membros da Mesa da 
Assembleia Geral eleitos durante a A.G. anterior (Braga, 2012), a reunião foi presidida 
pelo presidente da Direcção, Pedro Santos, que também secretariou. Estiveram ainda 
presentes os seguintes membros da SPFA: Adriana Silva Graça, Charles Travis, Dina 
Mendonça, José Mestre, Mattia Riccardi, Pedro Dinis, Raimundo Henriques, Ricardo 
Miguel, Ricardo Santos, Rui Silva e Teresa Marques. 

 

1. Admissão de novos membros 
 
Por iniciativa de Ricardo Santos, foram propostos como novos membros da SPFA os 
seguintes investigadores: Diogo Santos, Domingos Faria, Elton Marques, Fernando 
Furtado, Luís Veríssimo e Rodrigo Figueiredo. A proposta foi aprovada por 
unanimidade. Diogo Santos, Domingos Faria e Elton Marques, presentes na reunião, 
participaram a partir deste momento em todas as votações. 
 
2. Actividades da SPFA no triénio 2012-15  
 
Pedro Santos leu o relatório de actividades correspondentes ao triénio 2012-15, que se 
encontra anexo a esta acta, e que a seguir se resume: 
 
a) A SPFA colaborou na organização dos VII e VIII Latin Meetings in Analytic 
Philosophy (realizados em Julho de 2013 em Paris (Instituto Jean Nicod) e em Junho de 
2015, em Milão), tendo Fiora Salis (LanCog), Frank Lihoreau (IFILNOVA) e Gonçalo 
Santos (LanCog) participado no primeiro e Elia Zardini (Lancog) e Teresa Marques 
(Univ. Pompeu Fabra e Lancog) participado no segundo. Teresa Marques, elemento de 
contacto da SPFA para os Latin Meetings, mencionou que a participação por convite, 
formato adoptado este ano, será provavelmente substituída pelo formato habitual da 
chamada de submissões. 

b)  Foi estabelecido um acordo com a ALFAN (Sociedade Latino-Americana de 
Filosofia Analítica), para a troca de informação relevante, com vista a possíveis futuras 
colaborações na organização de actividades científicas.  
c) A SPFA organizou o ENFA 6, com a colaboração da Universidade dos Açores 
(organização: Rui Silva, Célia Teixeira, Gabriela Castro, Magda Carvalho e Pedro 
Santos), tendo o encontro contado com uma participação significativa de filósofos não 
portugueses mas ainda pouco significativa de filósofos portugueses. 



d) A SPFA continua representada, desta vez por Teresa Marques, no Steering 
Committee da ESAP (Eusopean Society for Analytic Philosophy), eleito em Agosto de 
2014 para o triénio 2014-17. Teresa Marques informou que a nona edição do ECAP 
(European Conference of Analytic Philosophy) está agendada para Munique, em 2017, 
provavelmente em fins de Agosto. 
 
 
3. Eleição dos orgãos sociais para o triénio 2015-18 
 
3.1. Direcção 
 Foi apresentada uma candidatura única coma a seguinte composição: Adriana Silva 
Graça (Universidade de Lisboa, Presidente), Célia Teixeira (Universidade Federal do 
Rio de Janeiro), Dina Mendonça (IFILNOVA), João Alberto Pinto (Universidade do 
Porto), Rui Silva (Universidade dos Açores). A candidatura foi aprovada por 
unanimidade. 
 
3.2. Conselho Fiscal 
Foi apresentada uma candidatura única, com a seguinte composição: Ricardo Santos 
(Presidente), Diogo Santos, Pedro Dinis. A candidatura foi aprovada por unanimidade. 
 
3.3. Mesa da Assembleia Geral 
Foi apresentada uma candidatura única, com a seguinte composição: Teresa Marques 
(Presidente), Pedro Santos, Ricardo Miguel. A candidatura foi aprovada por 
unanimidade. 

 

4. ENFA 7 (2018) 

Dina Mendonça comprometeu-se a contactar a direcção do IFILNOVA, junto de quem 
tentaria obter anuência para que aquele instituto organizasse a 7ª edição do Encontro 
Nacional de Filosofia Analítica, provavelmente em Setembro de 2018. 

 

5. Proposta para a consolidação da comunidade de filósofos analíticos portugueses 
 
Em nome da direcção cessante, Pedro Santos apresentou uma proposta (anexa a esta 
acta) tendente à consolidação da comunidade analítica portuguesa, através da realização 
de encontros regulares envolvendo todas as sub-comunidades relevantes e todos os 
investigadores portugueses (e/ou a trabalhar em Portugal) que se reconheçam da área. A 
proposta foi discutida pelos presentes, e aprovada por unanimidade, tendo a Presidente 
da Direcção recém-eleita, Adriana Silva Graça, ficado incumbida de contactar os 
coordenadores dos grupos de investigação relevantes no sentido de a concretizar. 


