
Chamada para Comunicações 

1º Simpósio de Filosofia Lisboa-Macau 

“Encontros Filosóficos entre o Mundo Lusófono e o Mundo de Língua Chinesa como 

ponte entre Oriente e Ocidente” 

Conferência Internacional na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

11-12 Dezembro de 2019 

O primeiro Simpósio de Filosofia Lisboa-Macau visa estabelecer um diálogo construtivo 

entre perspectivas filosóficas com origem no Mundo Lusófono e na China. Este evento 

baseia-se no legado do encontro intercultural que conecta Lisboa e Macau. Estas cidades 

portuárias nas costas ocidentais e orientais do continente eoroasiático foram locais de 

permuta intercultural onde ideias, crenças e práticas de várias tradições estiveram expostas 

umas às outras durante mais de quatro séculos e meio.  

Convidamos a que apresentem propostas de comunicações dedicadas a questões 

seleccionadas relativas ao encontro filosófico Luso-Chinês ou a outros aspectos do diálogo 

filosófico Oriente-Ocidente. Potenciais tópicos incluem, entre outros: 

  Práticas meditativas e experiência contemplativa no Budismo, no Daoísmo e na 

Cristandade 

 Rituais, exercícios espirituais e sua crítica  

 Saudade, nostalgia, melancolia, humor e retiro nas tradições Lusófona e Chinesa bem 

como noutras tradições asiáticas do Oriente e do Sul 

 Concepções de cosmopolitismo e identidade nacional derivadas da literatura clássica 

e modernista (por exemplo das obras poéticas de Luís de Camões, Fernando Pessoa 

ou Lu Xun) 

 Metafísicas da unidade e noções do si-mesmo orientais e ocidentais. 

 Perspectivismo cultural 

 Concepções de ritmo bem como de temporalidade linear e circular no Oriente e no 

Ocidente. 

 Hermenêutica intercultural, filosofia intercultural, filosofia inter-espiritual, 

orientalismo, pós-colonialismo e descolonização 

Por favor enviem um email com o título “Simpósio de Filosofia Lisboa-Macau” junto 

com uma proposta de 1-2 páginas até 31 de Maio para Paulo Borges 

(pauloaeborges@gmail.com), Filipa Afonso (fafonso@campus.ul.pt), Carlos João 

Correia (carlosjoaocorreia@gmail.com) e Mario Wenning (mwenning@um.edu.mo). A 

comunicação de aceitação será dada em 30 de Junho.  

As principais línguas da Conferência serão o Português e o Inglês. Se desejado, tradução 

simultânea do Chinês e do Português poderá eventualmente ser oferecida. O custo do 

transporte e da acomodação terá de ser suportado por cada orador.    
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Comissão Científica: Filipa Afonso, Paulo Borges, Carlos João Correia, Mario Wenning 

Comissão Organizadora: Paulo Borges, Fabrizio Boscaglia, Paula Morais 

Organização: Núcleo de Pensamento Português e Cultura Lusófona (Centro de Filosofia 

da Universidade de Lisboa) 

Apoio: Seminário Permanente Vita Contemplativa. Práticas Contemplativas e Cultura 

Contemporânea (Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa) / Círculo do Entre-Ser, 

associação filosófica e ética  

 

 


