Editorial
This issue of Disputatio is dedicated to the memory of Manuel dos
Santos Lourenço (1936–2009). M. S. Lourenço introduced analytic
philosophy in Portugal and taught most of the present members of the
editorial committee of Disputatio. It can safely be said that he was the
first causal link in the creation of a national analytic philosophy community — without M. S. Lourenço, we probably would not have
been here as members of a community of Portuguese analytic philosophers. He was also the first editor of Disputatio from 1996 to 2004.
The editors thus pay him a deserved homage.
M.S. Lourenço studied under the supervision of Michal Dummett
at the University of Oxford (M.A.) and prepared then O Teorema de
Gödel e a Hipótese do Contínuo (F. C. Gulbenkian, 1979) for publication. A second edition came out in 2009. He also translated Wittgenstein’s Tractatus and Investigations into Portuguese (Tratado LógicoFilosófico e Investigações Filosóficas, F. C. Gulbenkian, 1987). He completed his PhD in 1980 at the University of Lisbon, with the dissertation Espontaneidade da Razão: A Analítica Conceptual da Refutação do
Empirismo na Filosofia de Wittgenstein (which was published as a book in
1986 by Imprensa Nacional-Casa da Moeda). He also published Teoria
Clássica da Dedução (Assírio e Alvim, 1991), and the book A Cultura da
Subtileza: Aspectos da Filosofia Analítica (Gradiva, 1995, edited by
Desidério Murcho). The latter collected radio dialogues with several
philosophers and other Portuguese intellectuals in the programme
Rádio Cultura, transmitted in RDP2.
We publish now a small sample of his published books and articles, and some of his unpublished writings. The first consists of a
selection of short introductions to different subjects originally published in A Cultura da Subtileza, and attests Lourenço’s wide variety of
interests. The second article, ‘Um Filósofo da Evidência,’ was first
published in Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática, (2006). The
third, ‘The Axioms of Wisdom’ is a short original note. ‘What is
Structuralism?’ is the text of the inaugural lecture given by M.S.
Lourenço in the first meeting of the Portuguese Society of Analytic
Philosophy, which took place in Coimbra in 2002. Finally, ‘A Refutação da Teoria Empirista da Consciência’ is the second chapter of A
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Espontaneidade da Razão (presently out of print and hence inaccessible
to new readers).
We thank Nuno Jerónimo and Ana Cristina Domingues for making available some of the original material here included, and also José
Martínez, Rodrigo Alexandre de Figueiredo e Delvair Custódio
Moreira. We are especially grateful to the descendants of M.S. Lourenço, particularly to Frederico Lourenço, for the generous authorization to use the texts that we now publish.
The editors

Editorial
Este número da Disputatio é dedicado à memória de Manuel dos
Santos Lourenço (1936–2009), que introduziu a filosofia analítica no
nosso país, consolidou o ensino da lógica formal da Faculdade de
Lestras da Universidade de Lisboa e foi professor da maioria dos
membros da direcção da Disputatio. Podemos dizer com segurança
que foi o primeiro elo causal na criação da comunidade analítica
nacional — sem ele, muito provavelmente não estaríamos aqui enquanto membros de uma comunidade de filósofos analíticos portugueses. Foi ainda o primeiro editor da revista Disputatio, de 1996 a 2004.
A direcção da Disputatio presta-lhe assim esta merecida homenagem.
M.S. Lourenço estudou sob a orientação de Michael Dummett na
Universidade de Oxford (M.A.) e preparou nessa altura O Teorema de
Gödel e a Hipótese do Contínuo (Gulbenkian, 1979), que teve uma
segunda edição em 2009. Traduziu ainda o Tractatus e as Investigações
de Wittgenstein (Gulbenkian, 1987). Em 1980, doutorou-se na
Universidade de Lisboa com a dissertação Espontaneidade da Razão: A
Analítica Conceptual da Refutação do Empirismo na Filosofia de Wittgenstein
(que foi publicada em livro em 1986 pela Imprensa Nacional Casa da
Moeda). Publicou ainda Teoria Clássica da Dedução (Assírio e Alvim,
1991), e o livro A Cultura da Subtileza: Aspectos da Filosofia Analítica
(Gradiva, 1995). Este último reuniu diálogos com várias personalidades da cultura portuguesa no programa Rádio Cultura, da RDP2.
Publicamos agora alguns extractos de livros ou textos de M. S.
Lourenço, incluindo alguns inéditos. O primeiro consiste numa
selecção de pequenas introduções a diferentes temas originalmente
publicadas em A Cultura da Subtileza, que demonstram a diversidade
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dos seus interesses filosóficos. O segundo, «Um Filósofo da Evidência», foi originalmente publicado no Boletim da Sociedade Portuguesa de
Matemática (2006). O terceiro, «The Axioms of Wisdom» é uma
pequena nota inédita. «What is Structuralism» foi o texto apresentado
por Manuel Lourenço na palestra inaugural do primeiro Encontro
Nacional de Filosofia Analítica, que decorreu em Coimbra em 2002.
Finalmente, «A Refutação da Teoria Empirista da consciência» é o
segundo capítulo de A Espontaneidade da Razão (actualmente esgotado
e portanto inacessível aos leitores contemporâneos).
Agradecemos a Nuno Jerónimo e a Ana Cristina Domingues por
nos disponibilizar algum do material aqui incluído, assim como a José
Martínez, Rodrigo Alexandre de Figueiredo e Delvair Custódio
Moreira. Agradecemos principalmente aos descendentes de M. S.
Lourenço, em particular a Frederico Lourenço, pela generosa autorização a utilizar os textos que agora publicamos.
Os editores

