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deltaKappa       Conversa ao Sábado de Manhã - Parte II 

                            Pedro Nunes  
 

 
Esta é a continuação do relato da conversa do Professor Antunes com os seus alunos João e Bernardo e com 
umas colegas do Porto, junto ao Monumento aos Descobrimentos, de que demos nota no artigo do mês 
passado e que pode ver aqui.  
 
Se bem se lembram, o João, o Bernardo e a Manuela queriam saber mais sobre os trabalhos de Pedro Nunes 
nomeadamente nos domínios da Álgebra e da Geometria. 

 

 
Na imagem à direita vê-se Pedro Nunes a segurar uma esfera armilar 

 

Professor Antunes (PA): -  … como os seus resultados para triângulos esféricos1 e sua aplicação a problemas 

da maior relevância para os navegadores como a determinação da latitude e da hora quando se conhecem 

a altura, o azimute e a declinação do Sol.                          

 Manuela (M): - Os temas que investigou foram só os relacionados com a navegação? 

PA: - De forma nenhuma! Na Geometria, por exemplo, debruçou-se sobre o trabalho de um Professor do 

célebre Colégio de France, Orônceo Fineo, grande autoridade da altura, mas parece que fraco matemático, que 

tinha publicado uma resolução dos problemas, cuja impossibilidade era desconhecida, da Trissecção do 

Ângulo, Duplicação do Cubo e Quadratura do Círculo. Nunes ousou enfrentá-lo: com grande coragem 

intelectual assinalou os seus erros e liquidou-lhe o trabalho! 

Se quiserem saber no que consistem estes problemas e ver a demonstração da sua impossibilidade 

recorrendo às modernas formas da Teoria de Galois podem consultar artigos no Clube da SPM aqui e aqui. 

Parou para beber um gole de água e deixar o olhar para pairar sobre as águas do Tejo, e continuou …  

- A última obra que publicou foi sobre Álgebra, e fê-lo em espanhol2, com o título de  

                                            Livro de Álgebra en Arithmetica e Geometria  

 

 
1 Triângulo definidos por três pontos sobre uma esfera cujos lados são segmentos de círculos máximos com extremos nesses pontos.  
2 O livro foi publicado na Flandres, na altura na posse dos espanhóis, e admite-se que o editor possa ter imposto essa condição. 

https://clube.spm.pt/files/deltaKappa_2021_Maio_01.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oronce_Fin%C3%A9
https://clube.spm.pt/news/resoluo-do-problema-1-por-jos-veiga-de-faria-construes-com-rgua-e-compasso-ii
https://clube.spm.pt/files/deltaKappa_2020_10.pdf


Abre o livro com regras geométricas para a resolução de equações de segundo grau, recorrendo a 

construções de Euclides, mas apresentando outras de sua autoria. Um dos problemas de que trata é o de 

encontrar os dois lados de um triângulo de que se conhecem a base, a altura e a razão dos outros lados: 

vocês querem tentar com instrumentos que conhecem? Confessa que, como Regiomontano, não consegue 

resolvê-lo geometricamente e por isso recorre a números. 

Também apresenta uma prova sua, mas mais complicada que a do próprio Heron de Alexandria, para a 

fórmula do grego para a área de um triângulo: 
 

𝑎 =  √𝑝(𝑝 −  𝑎)(𝑝 −  𝑏)(𝑝 −  𝑐) 
 

onde p é o semi-perímetro e a, b, c são os lados.  

Sobre este livro o Padre Bosmans teve estas palavras: 

“Viéte teve precursores; Nunes foi um deles. Nenhum contemporâneo o excedeu em rigor. Só Maurolico 

o igualou na abstração e generalidade do raciocínio, na elegância e feliz escolha do algoritmo. Nunes 

foi um       dos algebristas eminentes do século XVI”. 

    

  Aqui o Professor Antunes abriu um livro que trazia consigo e enlevado continuou: 

 

PA: - E deixem-me que lhes transmita um fragmento das palavras de Gomes Teixeira, cheias de poesia, ele 

era um          génio e um poeta da Matemática, e que constituem uma síntese notável da inserção de Nunes no seu  

tempo: 

“A trajetória da sua vida assemelha-se à curva representativa do poderio português no século em que 

viveu. Nasceu quando este poderio crescia dia a dia no Tempo do Rei Venturoso; teve a sorte feliz de 

assistir ao apogeu da grandeza lusitana, quando Lisboa, radiante de glória e beleza, olhava orgulhosa 

das colinas em que assenta para as águas do seu rio, cobertas de embarcações de variadas formas e 

grandeza, a descarregar as riquezas vindas do Levante e do Poente; começou a declinar quando aquele 

poderio começava a decair no tempo do rei Piedoso; morreu quando a nacionalidade portuguesa caiu, 

mortalmente ferida, nos areais de Alcácer Quibir no Tempo do Rei Desejado. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

… quase ao mesmo tempo em que desapareceu emudeceu a lira de Camões e parou a pena de João de 

Barros, o cronista da Índia. A Providência levou-os a todos, quando a Pátria já não precisava dos cantos                 do 

Poeta, nem das crónicas do Historiador, nem dos cálculos do Cosmógrafo”. 

 

Estavam todos emocionados e a refletir até que o Bernardo interveio: 
 

Bernardo (B): - Nem mais, um grande projeto é essencial na vida das nações, das pessoas e das instituições. 

Morre o projeto e a nação, a pessoa, a instituição definham. 

 

João (J): - Nem a propósito, estive a ler um artigo da escritora Clara Ferreira Alves onde ela deixa claro que 

assumir um projeto exige inteligência, trabalho, convicção e risco, muito risco. Que risco maior do que 

navegar por mares desconhecidos! 

 

M: - Também li, e ela termina com estas palavras:  

 

Do século XVI para cá, só ganhámos em medo. O Estado é a nossa profissão e a nossa garantia. E assim 

seremos o país que não fomos quando tínhamos coragem. 

 

J (num assomo de entusiasmo): - Há que soltar as energias criadoras dos portugueses! 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_M%C3%BCller_von_K%C3%B6nigsberg
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Heron/


B (voltando ao tema): -  Nunes é então do maior matemático português de sempre… 

PA: - Não sei, houve e há grandes vultos. Mas uma imagem vale por mil palavras! Olhem para esta que 

consta na capa de um livro de Johannes de Lunesschloss e que encontrei na História da Ciência em Portugal 

de Carlos Fiolhais3. 
 

Capa do livro Thesaurus Mathematicum Reservatrus per Algebra Novum 
 

 

Num círculo de seis eleitos de todos os tempos, figuram, face a face, Euclides, em cima, e Pedro Nunes, 

em baixo, entre Diofanto, Cardan, Viète e Michael Stifel. 

Algum outro português pode apresentar uma tal credencial?! 

M: - Mas há outros de exceção… 

PA: - Muitos, e muitos atuais. Um destes sábados, em que nos encontremos, posso falar-vos de outros que 

se salientaram pelo contributo para a Ciência e para a melhoria do ensino e prática da Matemática em 

Portugal, e de outros que tiveram vidas difíceis perseguidos pelo poder político e religioso, muitos deles 

tendo de fugir do país… foram muitos no passado, o caso de Anastácio da Cunha inspirou Aquilino Ribeiro 

a escrever o seu livro O Lente Penitenciado que acho que vocês iam gostar de ler. 
 

Para terem uma ideia do apreço pela Ciência no nosso país no passado pensem que os instrumentos 

astronómicos da Universidade de Coimbra, após a morte de Nunes, foram fundidos para construir uma 

grade! 

Sara: - Apareçam no Porto, ouviremos com todo o interesse e ainda pagamos umas francesinhas. 

 
Nota final - Esta conversa foi escrita com recurso a: 

História das Matemáticas em Portugal4 por Francisco Gomes Teixeira 

História da Ciência em Portugal por Carlos Fiolhais 

 
3 Carlos Fiolhais é Professor Catedrático de Física, e participa num programa imperdível da SIC e SICN: Original é a Cultura. 

4 Neste livro Gomes Teixeira refere Notas, que teriam sido preciosas, que pensava introduzir no fim do livro para explicitar o 

pensamento e os cálculos de Pedro Nunes, como a demonstração do Teorema de Heron ou as soluções geométricas para a 
resolução de equações de 2.º grau e outros, mas que não chegou a redigir: uma pena enorme. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Anast%C3%A1cio_da_Cunha
https://pt.scribd.com/document/356194433/Anastacio-da-Cunha-O-Lente-Penitenciado-pdf

