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O objectivo do projecto Obras Completas de AristÃ³teles consiste em tornar acessÃ-vel ao leitor portuguÃªs a totalidade
da colecÃ§Ã£o aristotÃ©lica, aÃ- incluÃ-dos os cerca de trinta tratados completos que subsistiram atÃ© aos nossos dias, os
textos que, de modo fragmentÃ¡rio, foram transmitidos pela tradiÃ§Ã£o e ainda as sete obras apÃ³crifas que circularam em
Ã©poca tardia sob o nome de AristÃ³teles.
Ao propor-se levar a cabo a traduÃ§Ã£o colectiva deste conjunto, o presente projecto torna-se, a nÃ-vel mundial, o
primeiro e, atÃ© ao momento, o Ãºnico a englobar a integralidade do legado aristotÃ©lico.
Este projecto Ã© promovido pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, com a colaboraÃ§Ã£o de outros institutos
de investigaÃ§Ã£o cientÃ-fica nacional, e financiado pela FundaÃ§Ã£o para a CiÃªncia e Tecnologia.
A publicaÃ§Ã£o Ã© assegurada pela Imprensa Nacional â€“ Casa da Moeda.No portal www.obrasdearistoteles.net encontrase, para alÃ©m da descriÃ§Ã£o do projecto, do plano e calendÃ¡rio da ediÃ§Ã£o e do elenco dos colaboradores e
instituiÃ§Ãµes participantes, uma base de dados com a bibliografia fundamental de e sobre AristÃ³teles, em permanente
actualizaÃ§Ã£o, e o texto completo de todos os volumes publicados, o qual serÃ¡ disponibilizado ao mesmo tempo que a
entrada em circulaÃ§Ã£o da versÃ£o em papel.
Compreensivelmente, esta Ãºltima facilidade estÃ¡ reservada a investigadores, docentes, alunos de graduaÃ§Ã£o e pÃ³sgraduaÃ§Ã£o, intercÃ¢mbio com outras instituiÃ§Ãµes ou situaÃ§Ãµes anÃ¡logas expressamente tipificadas. Para beneficiar
dela, deverÃ¡ o interessado inscrever-se atravÃ©s do formulÃ¡rio existente para o efeito. As propostas serÃ£o atentamente
consideradas.
Todas as sugestÃµes, correcÃ§Ãµes e crÃ-ticas sÃ£o bem-vindas.
Agradece-se em especial a colaboraÃ§Ã£o no desenvolvimento da bibliografia, que se deseja tÃ£o completa quanto
possÃ-vel. Â Â TraduÃ§Ã£o Segurado e Campos dos TÃ³picos recebe PrÃ©mio de TraduÃ§Ã£o CientÃ-fica e TÃ©cnica da FCT
UniÃ£o Latina!
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