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REVISTA

PORTUGUESA

DE

FILOSOFIA

* Prof. Doutor Delfim Santos. - No dia 26 de Setembro do corrente
ano faleceu inesperadamenteeste ilustre catedratinoda Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa. Contava 58 anos pois nascera no Porto a 6 de
Novembrode 1907.
Depois de frequentar algumas cadeiras de Ci€ncias Matematicas, na
Universidade do Porto, cursou a Faculdade de Letras dessa mesma Universidade, onde obteve, em 1931, a licenciatura em Ci§ncias Hist6rico-Filos6ficas. Como bolseiro da Junta Nacional de Educagao estudou em Viena,
Berlim, Londres e Cambridge. Regressado a Portugal em 1937, foi pouco
depois nomeado leitor de portuguSs na Universidade de Berlim. Doutorou-se
em Coimbra no ano de 1940, apresentando como tese o trabalho intitulado
«Conhecimentoe Realidade». Nesse mesmo ano, ocupou o lugar de leitor em
Oxford, voltando pouco depois a Berlim, onde esteve at6 1942. De 1943 a
1947 regeu varios cursos na Faculdade de Letras de Lisboa ate"que em 1950
foi aprovado, por unanimidade, Professor Catedratico, cargo que desempenhou at6 a morte.
O Prof. Doutor Delfim Santos era actualmente um dos nossos talentos
especulativos com formagao filos6ficamais ampla e variada. Aluno e admirador de Leonardo Coimbra,teve, depois,nas suas frequentespermane'nciasno
estrangeiro contactos pessoais com individualidades de relevo no mundo
filos6fico:Bergson, Husserl, N. Hartmann, M. Heidegger e Sartre (de quern
foi companheiroem Berlim). Nao estava ligado, filosdficamente,
a nenhuma
escola. Como dizia, interessavam-lheos temas e nao os sistemas; todavia,
era bem patente a sua orientagaono sentido da Filosofia Existencial, de que
era entre n6s categorizado representante.
A Faculdade de Filosofia de Braga teve nele um amigo sincero e colaborador dedicado. Desde 1949, em que acompanhouum Professordesta Faculdade, o saudoso P. Severiano Tavares, ao I Congresso Nacional de Filosofia
da Argentina, o Prof. Delfim Santos mostrou-sesempre gostosamente disposto a dar a sua valiosa cooperagao as iniciativas da Faculdade de Braga;
e, assim, o vimos colaborar activamente no I Congresso Nacional de Filosofia, realizado em 1955, e no I Col6quio de Estudos Filos6ficos, que teve
lugar em Braga e no Porto. Embora fosse da principal iniciativa do Centro
de Estudos Humanisticos da Universidade do Porto, este col6quio teve a
cooperagao decidida da Faculdade de Braga, em cuja Biblioteca se realizou
a primeira sessao. Como sempre,o Prof. Delfim Santos deu a esta iniciativa
a sua entusiastica e valiosa colaboragao.
Por todos estes motivos e"com o maior sentimentoque aqui se regista
a dolorosa noticia do seu falecimento.^
Principal bibliografia.- O Prof. Delfim Santos deixou abundante colaboragao, dispersa por varias revistas e actas de congressos, em que tomou
parte. Esperamos que, mais tarde, alguSm fara o inventariocompletodesses
trabalhos. Aqui apontaremos primeiramenteos titulos dos seus livros e
opusculos: Situacdo valorativa do Positivismo, Berlim, 1938; Da Filosofia,
Porto, 1939; Conhecimentoe Realidade, Lisboa, 1940; Idedrio Contempordneo, Lisboa, 1941; Existendalismo, Mexico, 1943; Fundamentagdo existencial da Pedagogia, Lisboa, 1946.- Embora nao possamos dar agora o
elenco total dos seus estudos, mencionaremosum ou outro titulo que nos
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parece mais significativo: Substdncia e Exist&ncia (in «Revista da Faculdade
de Letras», Lisboa, 19^3); Temdtica Existential (em «Atlantico», Lisboa, 1949); Da ambiguidade em metafisica (em «Actas del I Congreso
Argentino de Filosofia, 1949); Sentido existential da angustia (em «Anais
Portugueses de Psiquiatria», Lisboa), 1953). Filosofia como Ontologia fundamental (em «Actas do I Congresso Nacional de Filosofia, Braga, 1955);
Actualidade e valor do pensamento filosdfico de Leonardo Coimbra (em
«Studium Generale», Porto, 1956).

ESTRANGEIRO
* O VII Centendriodo nastimento de Duns Escoto. - Para comemorar
este centenariorealizou-se,de 11 a 17 de Setembro,em Oxforde Edimburgo,
o VII Congresso Internacional de Filosofia Escolastica.
Sob a presid§ncia de honra de numerosas e insignes personalidades,
entre as quais se destaca o pr6prio Arcebispo anglicano de Cantuaria, o
Congresso reuniu as figuras mais representativasno campo da Filosofia e da
Teologia Escolasticas bem como no da investigagao hist6rica do pensamento
medieval.
Esperamos dar informagoesmais completas no pr6ximo numero desta
Revista. Agora acrescentaremos apenas que nao faltou no Congresso uma
representagao portuguesa constituida pelos Rev.mo8Padres Joao Ferreira
O. F. M. e Manuel Barbosa Freitas, O. F. M., que apresentaram respectivamente as seguintes comunicagSes: «Autores escotistas comentadores das
Summulae Logicales de Pedro Hispano (1277)» e «A argumentagao de Duns
Escoto a favor da infinidadede Deus»
O Sumo Pontifice quis associar-se tamb&n a comemoragao,dirigindo
ao Cardeal Heenan, de Westmister,e a Mons. Gray,Arcebispo de Edimburgo,
bem como a todos os bispos da Inglaterra, da Esc6cia e de Gales a carta
apost61ica Alma Parens, em que evoca a figura de Escoto e sugere as ligdes
a tirar da vida e obra do Doutor Subtil.
* Preparagdo do VII Centendrioda mortede S. Boaventura.- Em 1974
ocorrera o VH centenarioda mortede S. Boaventura; mas desde 1964 que se
vem preparando a celebragao dessa data hist6rica. Sera de interesse para
os nossos leitores arquivar nestas paginas o que ja se ternfeito e o que se
projecta ir fazendo nos anos seguintes. Vamos indica-lo esquematicamente.
1964: capuchinhose franciscanosreuniram-se,em Clart6-Dieu D'Orsay,
para fixar as bases desta preparagao.
Julho 1965: segundo seminario, no mesmo local. Mais directamente
orientado para a edigao do Breviloquium e da Legenda maior. Decidiu-se
preparar um Lexicon bonaventuriano.
5-8 Setembro 1966: terceiro seminario. Apuramento final das introduda
edigao do Lexicon e escolha do tema para o Col6quio 1968.
gdes
1967: seminario para terminaro l&dco e preparagao tScnica e pratica
do col6quio 1968.

