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DeltaKappa           Nas férias … conhecer os nossos maiores 

 

Pois, caro leitor/a, propomos-lhe, para estas férias, o contacto com algumas das grandes mentes da 

Matemática portuguesa. Se gosta de Matemática é com eles que pode aprender a excelência na forma 

de pensar e ensinar… e ao mesmo tempo conhecer as dificuldades e as vicissitudes por que passaram 

aqueles que só procuraram investigar, ensinar e divulgar as maravilhas desta linguagem em que, 

parece, o nosso universo está escrito... 

Começamos por lhe referir quatro DVD’s com entrevistas a quatro dos maiores matemáticos 

portugueses dos últimos cem anos – à venda na loja da SPM. Falam da sua vida, do que almejaram, 

das dificuldades por que passaram, do que pensavam sobre o ensino e a investigação matemática em 

Portugal, de como os marcaram.  

Dois deles foram professores notáveis do Instituto Superior Técnico e são os responsáveis pela 

modernização do ensino da Matemática nesta Escola e pelos níveis de excelência que conseguiu 

atingir: Fernando Dias Agudo e Jaime Campos Ferreira. 

 

Se é professor e gosta de conhecer mais e a melhor nível, de ensinar melhor, sugerimos que compre 

os Textos Didácticos de José Sebastião e Silva, o maior matemático português do século passado, 

agora publicadas pela Fundação Gulbenkian. Se é professor do ensino secundário pode interessar-lhe, 

sobretudo, a segunda parte do Volume III. 

Sebastião e Silva começou nos anos quarenta a revolucionar o Ensino da Matemática em Portugal 

escrevendo, precisamente, textos didácticos. Campos Ferreira foi um dos seus discípulos e falava dele, 

eu testemunhei, com enormíssima admiração, como homem e como matemático. Tive a grande sorte 

de ainda beneficiar, através do Prof. Campos Ferreira, da luz do grande Mestre. 

Finalmente sugerimos-lhe que conheça o grande Francisco Gomes Teixeira começando por ler a 

biografia publicada neste site e escrita pela professora Adília Marinho: ver aqui. 

E depois apreciar a grandeza do seu pensamento, enquanto vai conhecendo relatos imperdíveis sobre 

a evolução da Matemática em Portugal, lendo A História das Matemáticas em Portugal. Neste livro 

são apresentados, com um pequeno, mas aliciante e esclarecedor enquadramento histórico, os 

acontecimentos relevantes para evolução da Matemática no país, o aparecimento das novas ideias e 

a vida dos nossos grandes matemáticos.  

Pode ler esta autêntica pérola, grátis caro leitor/a, neste link. 

https://clube.spm.pt/news/o-matemtico-portugus-francisco-gomes-teixeira-nasceu-em-viseu-a-28-de-janeiro-de-1851
https://www.mat.uc.pt/~jaimecs/livrogt/livrogt.html


 

As linhas seguintes sobre a vida de Anastácio da Cunha são impressionantes:  

Anastácio da Cunha tinha convivido durante a sua residência em Valença com alguns oficiais 
estranjeiros protestantes muito ilustrados, que tinham enfraquecido a sua primitiva fé religiosa. 

Por isso o referido Tribunal condenou-o a três anos de reclusão no mosteiro em que fôra educado, 
seguidos de cinco anos de deportação em Évora, fundando a sentença em factos que a Igreja 
Católica de hoje, com a sua tolerância ilustrada, não condena. 

Esta sentença foi lida em Auto de fé celebrado em 11 de Outubro de 1778 na Igreja do Palácio da 
Inquisição, ao qual o nosso geómetra assistiu vestido de hábito ridículo de penitente e com uma vela 
de cera amarela na mão. 

Recordaram-me outros fins de vida dramáticos de matemáticos insignes:  

Galileu julgado e humilhado pela Inquisição por defender que a Terra se movia,  

Ludwig Boltzman levado ao suicídio em parte pelos ataques desferidos pelos colegas contra as suas 

ideias inovadoras em Mecânica Estatística… que vieram a revelar-se muito fecundas1,  

Kolmogorov quando, já idoso, à entrada da faculdade, chocou com uma porta que alguém lhe arre-

messou à cara… desenvolveu Parkinson, perdeu a vista e em parte a fala,  

E o arquétipo máximo do desprezo que a força bruta devota à inteligência suprema 

O Grande Arquimedes,  

transportado pelos seus pensamentos, não tinha notado que a cidade de Siracusa tinha sido tomada 

pelos romanos2. Foi surpreendido enquanto desenhava no chão figuras geométricas, absorto numa 

demonstração, por um dos soldados do Imperador Marcelo (Marcelo cujas tropas tinham sido 

dizimadas pelos engenhos de Arquimedes e que nutria por ele grande admiração). Depois de intimado 

a segui-lo até à presença do Imperador pediu que o deixassem acabar a demonstração.  

O embrutecido soldado, enraivecido, trespassou-o com a espada.    

                                                     Morte de Arquimedes                              

Finalmente, e para tranquilizar as suas férias, deixamos uma mensagem de otimismo: desde o Homem 

da Cavernas, passando pela Idade Média e até aos nossos dias, o medo e obscurantismo têm vindo, 

aos poucos, a ser vencidos pela Luz da Razão. Aos tropeções, com assimetrias, mas vão perdendo 

terreno. 

Nos nossos dias a informação circula rápido, a uma velocidade próxima da luz, e cobre todo o planeta.  

Mensagens de Vida e Mensagens de Morte.  

                                                           
1 Cédric Villani trabalhou durante mais de dez anos na Equação de Boltzman. 
2 Segunda Guerra Púnica 

https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Galileo.html
https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Boltzmann.html
https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Kolmogorov.html
https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Archimedes.html


Quando nasceu a Wikipedia muitos temiam que o acesso livre, para acréscimo e alterações, ao banco 

de dados introduzisse rapidamente o caos na informação. Afinal houve quem cuidasse da enciclopédia 

e atualmente é um repositório de conhecimento com a qualidade conhecida.  

Acredito que acontecerá o mesmo com o nosso pontinho azul perdido no imenso cosmos.  

Saberemos cuidar do ambiente físico e do ambiente mental.  

Aos poucos deixaremos de poluir e passaremos do confronto entre povos à cooperação a nível global…  

A alternativa não é brilhante3. 

 

Férias Felizes 

 

              Este pálido ponto azul somos nós… 

                                                                                 Carl Sagan 

 

             

            Fotografia tirada pela nave Voyager I a uma distância de seis biliões de quilómetros da Terra 

                                                           
3 Recomendamos que leia o livro de Martin Rees que já aqui referimos: On The Future… imperdível. 

https://clube.spm.pt/files/deltaKappa_2019_05.pdf
https://clube.spm.pt/files/deltaKappa_2019_05.pdf

