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Abstract 
The philosophy of logical empiricism, which in the interwar period in Portugal circulated in 
academic and intellectual circles, was the main subject of two doctoral thesis submitted to the Faculty 
of Letters of the University of Coimbra: the first, entitled Situação Valorativa do Positivismo, published in 
1938, and the second, Unidade da Ciência – introdução a um problema, published in 1941; both were not 
accepted, thus two failed attempts for a PhD graduation. In this paper we analyze the genesis and 
construction of both dissertations studying the philosophical influences of the different currents of 
thought which are explained in these two books. In the first PhD thesis, which is the result of a two 
year scholarship of its author in Vienna, Berlin and Cambridge, presents the philosophical pillars 
of neo-positivism, including the  presentation of criticisms and questions suggested by 
the confrontation with the ideas of other contemporary philosophers. In the second PhD thesis, 
which the beginning of the war prevented the author from attending the University 
of Cambridge where he tried to get a scholarship, the author analyses the problem of the 
foundations of the unity of science and its relationship with some of the main currents 
of contemporary philosophical and scientific thought. In the study of this latter work we give a special 
attention to the philosophical debate established by the author, as a Marxist, and the Vienna Circle’s 
ideas. 
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Resumo 
A filosofia do empirismo lógico, que no período entre guerras circulou em Portugal nos meios 
académicos e intelectuais, foi objecto da elaboração de duas teses de doutoramento apresentadas à 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra: a primeira, intitulada   Situação Valorativa do 
Positivismo, publicada em 1938, e a segunda, Unidade da Ciência – introdução a um problema, publicada em 
1941; ambas não foram aceites, não passando portanto de duas tentativas falhadas. Neste texto procura 
analisar-se a génese e construção dos dois trabalhos, estudando as influências filosóficas das diferentes 
correntes de pensamento que são evidenciadas nestas duas obras. Na primeira tese nomeada, resultante 
de um estágio de dois anos do seu autor em Viena, Berlim e Cambridge, apresentam–se os pilares 
filosóficos do neopositivismo, não se eximindo o autor em toda a exposição a apresentar críticas e 
dúvidas sugeridas pela confrontação  com as ideias de outros filósofos contemporâneos. Na segunda 
tese nomeada, o início da guerra impediu o seu autor de frequentar a Universidade de Cambridge para 
onde tentara obter uma bolsa de estudo, vai estar sob análise o problema dos fundamentos da unidade 
da ciência e a sua relação com algumas das principais correntes do pensamento filosófico-científico 
contemporâneo. Na observação sobre este último trabalho dá-se uma atenção particular ao debate 
filosófico estabelecido pelo autor, enquanto marxista, e o ideário defendido pelo Círculo de Viena. 
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Pág. Linha Onde está Deverá estar 

539 4 Edward Colman Ernst Colman 

539 14 matemático inglês matemático 

539 2 (notas) COLMAN, 1931 (tradução 
nossa). 

COLMAN, 1931 (tradução nossa). O 
autor é o matemático soviético 
Arnošt Y.Kolman (Ernst Kolman)... 

551 18 Onde participou uma Onde participou como membro da 
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