NOTÍCIAS

DISPUTATIO NA INTERNET
Disputatio já está disponível na Internet, tornando-se assim a primeira
revista portuguesa de filosofia a estar presente naquele meio de comunicação. Este importante passo só foi possível graças à colaboração e ao entusiasmo do Dr. José Luís Borbinha, do Grupo de Sistemas e Serviços
Telemáticos do INESC, a quem agradecemos publicamente a dedicação
demonstrada. O endereço é http://purl.inesc.pt/pub/disputatio. Todas as
sugestões são bem-vindas. Chama-se a atenção para o nosso novo endereço
electrónico: disputatio@mail.telepac.pt.
...E COM O APOIO DA GRADIVA
A Disputatio celebrou um acordo com a Gradiva, a qual passa a cobrir
metade dos custos desta publicação, para além de continuar a encarregar-se
da sua distribuição. O acordo foi informalmente celebrado, no passado mês
de Julho, entre o Prof. João Branquinho (Disputatio) e o Dr. Guilherme
Valente (Gradiva), a quem agradecemos o interesse demonstrado.
CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
• Workshop sobre semelhança e categorização (Edimburgo) De 28 a 30
de Novembro de 1997. Mais informações: http://www.dai.ed.ac.uk/misc
/simcat/.
• Moral Responsibility and Ontology. The Institute for Research in
Philosophy of the Universities of Utrecht and Leiden. De 4 a 7 de Junho
de 1998. Conferencistas convidados: Peter van Inwagen (Notre Dame) e
R. Jay Wallace (Universidade de Humboldt, Berlim). Os ensaios, até
5000 palavras, deverão ser enviados até 1 de Dezembro de 1997 para Dr.
Ton van den Beld, Department of Philosophy, Utrecht University, P.O.
Box 80.126, 3508 TC Utrecht, The Netherlands. São bem-vindos ensaios
de estudantes pós-graduados. Aos autores de ensaios aceites as despesas
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de estadia serão pagas, e possivelmente também a viagem, se necessário.
O nome do autor do ensaio, assim como a sua morada profissional, deverão constar apenas numa folha separada. Mais informações:
Ton.vanden Beld@phil.ruu.nl, www.phil.ruu.nl/events/Moral.Resp.html.
• XX CONGRESSO MUNDIAL DE FILOSOFIA. Tema: Paideia — A
Filosofia na Educação da Humanidade. De 10 a 16 de Agosto de 1998,
em Bóston. Mais informações: PAIDEIA@bu.edu, http://web.bu.edu/
WCP.
CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NACIONAIS
• James Higginbotham (Universidade de Oxford). Curso de pós-graduação. Tema: The Logic of Tense and Aspect. De 18 de Outubro a
16 de Dezembro de 1997. Horário e sala a anunciar. O curso poderá interessar a filósofos, linguistas, lógicos e, em geral, a pessoas a trabalhar
em ciência cognitiva. Está aberto a todos os interessados. Organização:
Mestrado em Filosofia da Linguagem e da Consciência (Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa). Mais informações: glossar@lmc.fc.
ul.pt, http://www.terravista.pt/Nazare/noticias.html. Apoio: Praxis XXI.
• Workshop Disputatio 1998. Um conjunto de apresentações informais
de trabalho em curso sobre os vários temas da filosofia de tradição
analítica. Entrada livre. João Branquinho: Sentido e Significado (Janeiro); M. S. Lourenço: Wittgenstein e Spengler (Março); Fernando Ferreira: Um Enquadramento para a Validade Aritmética (a confirmar).
Mais informações: disputatio@mail.telepac.pt, http://www.terravista.pt/
Nazare/1339/ noticias.html
• Hilary Putnam (Pearson Professor of Mathematical Logic, Harvard
University) Autor de Philosophy of Logic (1971), Mathematics, Matter
and Method (1975), Mind, Language and Reality (1975), Meaning and
the Moral Sciences (1978), Razão, Verdade e História (1981), Realism
and Reason (1983), The Many Faces of Realism (1987), Representation
and Reality (1988), Realism with a Human Face (1990), Renewing Philosophy (1992), Pragmatismo (1995). Março de 1998.
A FILOSOFIA ANALÍTICA, OS LIVROS E OS NÚMEROS
Durante o período de cerca de um ano e meio, a Disputatio registou, nas
páginas dos seus primeiros dois números, a publicação de um total de 184
livros de filosofia analítica, distribuídos por 12 categorias: geral, introdução
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e referência; metafísica; teoria do conhecimento; filosofia da ciência; filosofia da linguagem, mente e cognição; lógica e filosofia da matemática; teoria
da decisão; ética e filosofia política; estética e filosofia da arte; filosofia das
ciências sociais; e filosofia da religião. Para além destas categorias, foram
ainda publicados 55 títulos sobre história da filosofia. Das categorias referidas, aquela onde a vitalidade editorial, obviamente um reflexo da vitalidade
académica, se mostra mais exuberante é a ética e filosofia política, com 81
títulos publicados, logo seguida da filosofia da linguagem, mente e cognição, com 51. Estes números mostram claramente o dinamismo da filosofia
analítica e refutam três ideias erradas: a de que se trata de uma forma minoritária de fazer filosofia, a de que se reduz à lógica, filosofia da linguagem
e disciplinas adjacentes e, finalmente, a de que desvaloriza sumariamente a
história da filosofia.
FILOSOFIA NA INTERNET
• Disputatio: http://purl.inesc.pt/pub/disputatio
• Enciclopédia Filosófica de Linguagem e Lógica: http://www.terravista.
pt/Nazare/1339/efll.html
• Revista Behavioral & Brain Sciences: http://www.cogsci.soton.ac.uk/
bbs/Archive/
• The Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/
contents.html
• Alguma bibliografia de Daniel C. Dennett disponível on-line: http://
www.tufts.edu/as/cogstud/pubslist.htm
DISPUTATIO 4
O número 4 de Disputatio estará à venda em Maio de 1998, cumprindo
assim o carácter semestral e periódico desta publicação. Como sempre,
submissões de recensões e artigos são bem-vindas e serão anonimamente
avaliadas. Todas as submissões recebem uma resposta categórica quanto à
sua publicação ou recusa, juntamente com as razões da decisão e o anonimato é preservado em todo o processo.

