
VIII Jornadas Ibéricas

Debates da 
Filosofia da Ciência 
Contemporânea

27-29 Maio 2014
teclabs – Centro de Inovação
Campus da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

29 de Maio

10:00 – 11:30 Para seguir pensando en torno a la 
abducción
(Enrique Sarrión)

Abducción: herramienta resolutiva del
absurdo
(Jesús Portillo)

A social version of descriptivism
(Luís Fernández Moreno)

Seminário

«Dialogue systems for language
learning: a challenging case-study for 
the integration of language
technologies, artificial intelligence and
linguistic competences»

Coord. José Quesada

12:00 – 13:00 Conocimiento y Ciencia ¿Es sostenible el realismo hoy? Conferência de 
encerramento das VIII Jornadas Ibéricas por Andrés Rivadulla.

11:30 – 12:00

13:00

Sala 1.2.9 Sala 0.2.12

Sala 1.2.9

Coffee-break

Sessão de encerramento

- José Martinho Simões (Director da Faculdade de Ciências da ULisboa)
- Olga Pombo (Coordenadora do Centro de Filosofia das Ciências da ULisboa)
- Angel Nepomuceno (Coordenador do GILLIUS, Universidad de Sevilla)

Agradecimentos: O Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa e o GILLIUS da
Universidade de Sevilha manifestam a sua gratidão ao tec labs – Centro de Inovação pela generosa
cedência dos espaços que permitiram a realização das VIII Jornadas Ibéricas.

Grupo de Lógica,
Lenguaje e 
Información

Acções Integradas Luso-Espanholas
CRUP/E-13/11

As Jornadas Ibéricas realizam-se no âmbito do Programa de Acções 
Integradas Luso-Espanholas. Este Programa, a decorrer desde 2007, 
junta as equipas de investigação do Centro de Filosofia das Ciências da 
Universidade de Lisboa (Portugal) e do Grupo de Lógica, Lenguaje e 
Información de la Universidad de Sevilla (Espanha) em torno de 
projectos temáticos: Lógica universal e unidade da ciência (2008-2010) 
e Dinâmicas do conhecimento no campo das ciências sociais: 
abdução, intuição e invenção (2011-2013).  



27 de Maio

10:00 – 11:30 Towards a philosophy of (cognitive) 
enhancement? Issues in mental health
and social/moral cognition
(Alexander Gerner)

Efeitos comportamentais após a 
projecção de imagens subliminares 
lateralizadas
(António Fragoso Fernandes)

Medical imaging and semiotic networks
(Silvia Di Marco)

Gaston Bachelard – Science and
surrealism
(Zbigniew Kotowicz)

Gaston Bachelard e o atomismo 
criticista de Arthur Hannequin
(Lídia Queiroz)

A análise da evolução do conceito de 
massa em Bachelard
(Lucília Pinho)

12:00 – 13:00 Uma aproximação ao estudo do significado na linguagem comum baseada na teoria 
das redes de neurónio formais (J. Barahona da Fonseca, I. Barahona da Fonseca e 
José Luís Simões da Fonseca)

Auto-reproducción de un animal artificial (Antonio Benítez e Emilio García Buendía)

11:30 – 12:00

13:00 – 14:30

Estados e grandezas físicas na Física do 
Devir
(Paulo Castro)

Em torno dos paradoxos de Zenão de 
Eleia e suas interpretações 
arquimediana e não-arquimediana
(Paulino Fortes)

Mach e as «entidades» da Física
(Isabel Serra)

Serendipity, creativity and the role of
accident in discovery and invention
(Elisa Maia)

Para uma análise ecofilosófica do 
espaço e da paisagem no teatro
(Graça P. Corrêa)

Representação post mortem do homem 
infame: a máscara do cadáver
(Carlos Branco)

14:30 – 16:00

09:30 – 10:00 Sessão de abertura com Olga Pombo (CFCUL) e Francisco Salguero (GILLIUS)

16:00 – 16:30

Planning in the logics of communication and change (Pere Pardo)

Dinámica lógica en filosofia de la ciencia (Angel Nepomuceno)

Beyond Toulmin vs. Carnap on ‘Probability’ (António Zilhão)

Sala 1.2.9

Sala 1.2.9 Sala -1.1.1

Sala 1.2.9

Sala 1.2.9 Sala -1.1.1

16:30 – 18:00 Sala 1.2.9

Coffee-break

Pausa para almoço

Coffee-break

28 de Maio

10:00 – 11:30 Emergence vs. Reduction. A new causal 
model of explanation
(Gil C. Santos)

«To be, or not to be [alive], that is the 
question ̶ ». The controversy on the 
integration of viruses in the ‘tree of life’ 
(Ricardo R. Santos)

Practical challenges and ethical
responsabilities in the big sixth
(Elena Casetta)

Change and awareness
(Hassan Tahiri)

Pensamento e linguagem: sintáctico 
perceptivo e sintáctico linguístico
(Sérgio Fernandes)

Dilemas da educação inclusiva: um 
enfoque metodológico auto-avaliador
(Tereza Ventura)

12:00 – 13:00 Ciência e senso comum (Jorge Jesuíno)

Modelos explicativos y epistemológicos en ciencias sociales: el caso de la lingüística
(Francisco Salguero)

11:30 – 12:00

13:00 – 14:30

O que é uma ocasião actual? Uma 
análise da ontologia organicista
(Andrea Mazzola)

Análise thematica da cosmologia do 
big-bang – algumas conclusões de um 
estudo de caso  
(João L. Barbosa)

A plausibilidade científica de uma tese 
libertista
(Joana Rigato)

A controvérsia autoridade/liberdade no 
âmbito da transmissão do 
conhecimento
(Ana Saldanha)

Novos decisores das ciências –
Investigação científica e esfera pública
(João André Duarte)

Ética e democracia no pensamento 
explícito de João Lopes Alves
(Alfreda Cruz)

14:30 – 16:00

16:00 – 16:30

Filosofia da ciência e economia (Ângela Dionísio)

O impacto de Lévi-Strauss na ideia de ciências humanas no final do século XX 
(Nuno Nabais)

Sala 1.2.9 Sala -1.1.1

Sala 1.2.9

Sala 1.2.9 Sala -1.1.1

16:30 – 18:00

Sala 1.2.9

Coffee-break

Pausa para almoço

Coffee-break

18:00

20:00

Sessão de lançamento do livro «The book of trees. Visualizing Branches
of Knowledge», de Manuel Lima. [Com a presença do autor] 

Jantar – Fábrica Braço de Prata

Sala 1.2.9


