Organização:
Raphaël Gély
Raphaël Gély é investigador qualificado do
Fundo Nacional de Investigação Científica e
professor

de

filosofia

na

Universidade

Católica de Lovaina. Membro do Centro de
Filosofia

do

Direito

e

do

Centro

de

Investigação Sobre a Fenomenologia do
Sujeito

e

a

Teoria

da

Acção.
Contactos:

As

suas

abordam

investigações
as

problemáticas

actuais,

que

relacionadas

com os papéis e identidades, situam-se no
cruzamento
sociologia

da
e

da

fenomenologia,
psicologia

da

social.

É autor de diversos artigos nestes domínios
e publicou La genèse du sentir. Essay sur
Merleau-Ponty (Ousia, 2000), Les usages
de

la

perception.

Réflexions

merleau-
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pontiennes (Peeters/Vrin, 2005), Identités
et monde commun. Psychologie sociale,
philosophie, société (Peter Lang, 2006) e
Rôles, action sociale et vie
(Peter lang, 2007).

subjective

Apoio:

Ciclo de conferências do projecto em rede
(Portugal, Brasil, França, Bélgica, Alemanha,
Japão, Holanda, Inglaterra, Áustria)

Sessão da Manhã

Sessão da Tarde

10h30 – Palavras de boas-vindas

15h00 – Seminário
Outras intervenções:

10h45 – Conferência de Abertura
Raphäel Gély (Louvain – Archives
Michel Henry)
«La vie sociale et la vulnerabilité

Florinda Martins
(investigadora-responsável)



Apresentação do Projecto

Américo Pereira, Cassiano Reimão
e José Rosa apresentarão os seus
trabalhos de investigação,

no contexto dos vários núcleos

originaire du désir: Réfléxions à

internacionais de investigação em

respectivamente, nas seguintes

partir de l’ œuvre de Michel Henry.»

Fenomenologia da Vida;

áreas: política e economia,

11h30 – Debate
13h–15h – Almoço

fenomenologia e educação,

no contexto dos trabalhos desenvolvidos

fenomenologia e religião.

e a desenvolver no universo de Língua
Portuguesa.


Antónia Botelho, Cândida
Teixeira, Filomena Sousa e Maria
de Lourdes Oliveira darão
continuidade ao projecto já
iniciado em ciências da saúde,
cujas linhas gerais foram
tornadas públicas na obra Tecidos

