
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro de História da 

Matemática e das Ciências 
2 de dezembro de 2011 

Introdução 

Nos dias que se seguem, assinalados por diversos acontecimentos, 

há que registar factos e pessoas que marcam a diferença. 

Numa ligação entre a história, a matemática e as ciências, num 

conhecimento vivo do passado, somos envolvidos numa consciência 

de eventos que podem inspirar-nos, ou alertar-nos, para o futuro. 

Este encontro pretende reavivar o interesse pela nossa                     

história de conquistas científicas, bem como de desenvolvimentos    

no âmbito da matemática, promovendo a interligação de             

diversas áreas do conhecimento.  

Das conversas entre cientistas e historiadores,                               

investigadores e literatos, surgem discursos muito ricos.                        

Este é um desses momentos que devemos considerar. 

Bem-haja! 

A comissão organizadora 

 



 

 

PROGRAMA 

9h00 – Sessão de Abertura 

9h30 – Conferência: 

Os começos da Matemática Moderna em Portugal e                                 
a Sociedade Portuguesa de Matemática (1936 – 1945) 

Orador: Luís Manuel Ribeiro Saraiva (Universidade de Lisboa) 

Moderadora: Helena Melo 

10h30 – Intervalo  

11h00 – Conferência: 

Livros de Matemática Editados nos Açores no século XIX 

 Orador: José Maria Teixeira Dias 

Moderadora: Margarida Sá Nogueira Lalanda 

12h00 – Conferência: 

História da Computação no século XX 

Orador: Francisco Cipriano da Cunha Martins (Universidade de Lisboa) 

Moderadora: Margarida Sá Nogueira Lalanda 

12h30 – Almoço 

 

 

 

14h00 – Exposição: 

António Aniceto Monteiro 

14h30 – Conferência: 

António Aniceto Monteiro (1907 – 1980): uma Vida dedicada à Mate-
mática e à sua Divulgação 

Orador: Luís Manuel Ribeiro Saraiva (Universidade de Lisboa) 

Moderadora: Mª Carmo Martins 

15h30 – Conferência: 

Algumas hipóteses abandonadas no percurso da Física Moderna 

Orador: Mário Alexandre Pousão Gata (Universidade dos Açores) 

Moderadora: Mª Carmo Martins 

16h00 – Intervalo 

16h30 – Painel de Comunicações 

Estatística – Um pouco de História 

Osvaldo Silva e Áurea Sousa (Universidade dos Açores) 

Algumas personalidades que influenciaram a divulgação da Matemática                
e das Ciências nos Açores no século XIX 

Mª Carmo Martins, João Cabral e Helena Melo (Universidade dos Açores) 

Moderador: Jerónimo Moniz Nunes 

17h30 – Encerramento 

 



 

Encontro de História da Matemática e das Ciências  

Os começos da matemática moderna em Portugal e                 
a Sociedade Portuguesa de Matemática (1936-1945) 

Luís Manuel Ribeiro Saraiva – CMAFUL  
Departamento de Matemática 

Universidade de Lisboa 

A Sociedade Portuguesa de Matemática é fundada em Dezembro de 1940 
por um grupo de matemáticos que pretende não só trazer para Portugal as 
novas áreas que então se pesquisavam nos países matematicamente avançados, 
mas igualmente promover a divulgação da Matemática e a sua renovação em 
Portugal por uma vaga de fundo que envolvesse a juventude escolar pré-
universitária e universitária. Nesta conferência contextualizaremos o surgi-
mento desta geração de matemáticos, conhecida em Portugal pela "Geração de 
40" e analisaremos vários aspectos da sua acção, incluindo a Portugaliae 
Mathematica, a Gazeta de Matemática, a fundação da SPM e seus primeiros 
anos de vida. O nosso período de análise é limitado à década 1936-1945, o 
período mais rico quanto a desenvolvimentos matemáticos nesta época, coinci-
dindo com o tempo de estada em Portugal, após o seu regresso de Paris, de 
António Monteiro, a figura mais importante e o grande dinamizador do 
movimento matemático português na primeira metade do século XX. 

Nota Biográfica 
Luís Saraiva é Professor Associado do Departamento de Matemática 

da Faculdade de Ciências de Lisboa e membro do Centro de Matemática e Aplica-
ções Fundamentais da Universidade de Lisboa. 

É elemento fundador do Seminário Nacional de História da Matemática, 
sendo o seu coordenador geral desde a sua fundação em Janeiro de 1988. 
O Seminário, com membros nas Universidades de Lisboa, Coimbra, Por-
to, Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro e Évora, organizou até esta data 
vinte e quatro Encontros Nacionais, tendo sempre a participação de pelo 
menos um conferencista estrangeiro em cada um.  

É membro da Sociedade Brasileira de História da Matemática (da qual é um 
dos membros fundadores e para quem desempenha funções de referee 
para artigos submetidos à sua Revista), e é o representante português na 
International Commission on the History of Mathematics. Foi um dos vinte e três 
investigadores de História da Matemática encarregados por esta Comissão 
de elaborar um livro sobre História da Historiografia da Matemática, 
publicado durante 2002 pela editora Birkäuser Verlag. É referee da revista 
Historia Mathematica. Participou como representante português no pro-
cesso de formação e é membro fundador da European Society for the History  

 

 
 
 
 
of Science (2003). Desde Outubro de 2004 é membro do Executive Committee 
da International Commission for the History of Mathematics. Foi eleito em dezem-
bro de 2010 membro correspondente da Academia Internacional de História das 
Ciências. 
Últimos artigos publicados: 

The Jesuit mathematicians of the Portuguese Assistancy and the Portu-
guese historians of mathematics (1819-1940), Proceedings of the Interna-
tional Meeting “History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia 
III. The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552-1773)” (Edi-
tores L. Saraiva, C. Jami), World Scientific, London/Singapore, 2008, pp. 1-
31. 

Mathematics in the Memoirs of the Lisbon Academy of Sciences in the 
19th Century, Historia Mathematica vol. 35, 4 (2008), pp. 302-326 

António Aniceto Monteiro, no centenário do seu nascimento: o percurso 
português, 1936-1945, Actas do 5º Encontro Luso-Brasileiro de História da 
Matemática, Editora Câmara Municipal de Castelo Branco, (2011), pp. 129-
146. 

Manoel Ferreira de Araujo Guimarães (1777-1838): From the Navy 
Royal Academy to the Royal Military Academy of Rio de Janeiro, Revista 
Brasileira de História da Matemática, vol. 11, (2011), nº 21, pp. 85-114 

 

Anotações 
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Livros de Matemática Editados nos Açores no século XIX 

José Maria Teixeira Dias 
 

Após uma rápida incursão no ensino da Matemática nos Açores antes do 
Liberalismo, a análise debruçar-se-á sobre os programas propostos com inci-
dência particular nos Açores.  

Numa segunda parte visitar-se-ão alguns «manuais» editados nos Açores, 
durante o século XIX. 

 
Nota Biográfica 
 José Maria Teixeira Dias nasceu a 9 de Fevereiro de 1937, em S. 
Simão, concelho de Amarante. É licenciado em História pela Universidade 
do Porto e doutorado em Ciências da Educação, História da Educação, 
pela Universidade dos Açores. 
 Escreveu vários livros sobre temáticas açorianas, versando a História e 
a Educação/Ensino. Entre eles: 
- Todos os Santos, Uma casa de Assistência jesuíta em São Miguel, 1997 
- Instituições e Ideais Educativos nos Açores Iº vol.2004 
- Instituições e Ideais Educativos nos Açores IIº vol.2008. 
- História do Povo Açoriano, 2010 

Anotações 
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História da Computação no século XX 

Francisco Cipriano da Cunha Martins – GLOSS - LaSIGE  
Departamento de Informática  

Universidade de Lisboa 

 A nossa sociedade depende em grande medida do conhecimento e processa-
mento da informação que nos rodeia. Por exemplo, aplicações como o Facebook 
são capazes de nos aconselhar amigos com quem não tínhamos contacto há 
anos e que nos deixa surpreendidos de como tal feito é possível. Outro exemplo 
não muito longínquo, mas que parece ainda mais extraordinário é o facto de 
um computador ter ganho ao campeão do mundo de xadrez. Mas como tal é 
possível? A resposta a esta questão sai do âmbito desta conferência, mas 
vamos passar em revista os avanços teóricos da computação e a sua aplicação 
ao processamento automático de informação. 

Nota Biográfica 
Francisco Cipriano da Cunha Martins é natural da ilha Terceira, conce-

lho de Angra do Heroísmo. É Professor Auxiliar do Departamento de 
Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
 Licenciou-se em Matemática Informática na Universidade dos Açores 
em Fevereiro de 1995. Antes de se tornar professor assistente do Depar-
tamento de Matemática na Universidade dos Açores em 1997, era funcio-
nário e depois consultor do Banco Comercial dos Açores/Banco Interna-
cional do Funchal na área de Sistemas de Informação, cargo que desem-
penha desde 1990. Efectuou provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade 
Científica, com a tese intitulada “Computação com Redes Idiotípicas”' e 
relatório de aula com o tema “Combinadores e Computabilidade”. Uni-
versidade dos Açores em Março de 2000.  Doutorou-se em Informá-
tica (ramo de teoria da computação) na Faculdade de Ciências de Lisboa 
em Janeiro de 2006, com uma dissertação em controlo estático de políti-
cas de segurança em sistemas distribuídos.  
 Suas áreas de interesse são: (1) Linguagens de programação (2) Con-
corrência (3) Sistemas de tipos (4) Redes de Sensores 

Anotações  
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António Aniceto Monteiro (1907-1980): uma vida dedicada à 
matemática e à sua divulgação 

Luís Manuel Ribeiro Saraiva – CMAUL 
Departamento de Matemática 

Universidade de Lisboa 
 

O nome de António Aniceto Monteiro é indissociável do aparecimento de 
uma imensa renovação, em conteúdos e em hábitos, na matemática portuguesa 
no período que vai de 1936 a 1947, lançando as raízes que haviam de frutifi-
car durante a 2ª metade do século XX. No trabalho de António Monteiro e da 
sua geração podemos datar as origens modernas dos centros de investigação 
matemática que hoje existem no nosso País. 

Impedido de trabalhar em Portugal por motivos políticos, abandona Portu-
gal em 1945 e, primeiro no Brasil entre 1945 e 1949, e depois na Argentina de 
1949 a 1977, desenvolve uma acção renovadora que deixou fortíssimos traços 
em ambos os países, e que, no caso argentino, modificou o rumo da matemática 
naquele país.  

Partindo das celebrações do centenário do seu nascimento em 2007, anali-
saremos a sua vida e obra, em Portugal, no Brasil e na Argentina. Em particu-
lar será salientado o esforço que desenvolveu, sozinho ou com outros matemá-
ticos, para a criação de condições para a investigação em Matemática, que 
passou pela criação e desenvolvimento de revistas matemáticas, pela renovação 
e expansão de bibliotecas, e pelas acções para criar em forte movimento mate-
mático na juventude pré-universitária e universitária que lhe desenvolvesse o 
gosto pela matemática. 

 
Nota Biográfica 

 
Referenciada no resumo da conferência “Os começos da Matemática 

Moderna em Portugal e a Sociedade Portuguesa de Matemática (1936 – 1945)”  
 
Anotações  
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Algumas hipóteses abandonadas no percurso da                 
Física Moderna 

Mário Alexandre Pousão Gata – CFCUL  
Departamento de Matemática 

Universidade dos Açores 

 

 

 

 

Nota Biográfica 
Mário Alexandre Pousão da Costa Gata é natural de Macau. Atualmen-

te é Professor Associado do Departamento de Matemática. 
 Tem a licenciatura em Engenharia Electrotécnica (Ramo Telecomuni-
cações e Electrónica) pela Academia Militar de Lisboa em 1978. Douto-
rou-se em Física do Estado Sólido na Universidade do Texas em Austin 
em 1990, defendendo uma tese sobre microscopia de efeito de túnel. 
 Desde 1979 é docente de Física na Universidade dos Açores, tendo 
leccionado numerosas cadeiras de Matemática e Física, em licenciaturas e 
mestrados, e exercido variados cargos de gestão universitária. 
 As áreas de Investigação são duas: (1) Estudo de problemas dos fun-
damentos da Física, em particular no âmbito da “Electrodinâmica Esto-
cástica” e (2) Filosofia da Física. 

 Anotações 
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Estatística – Um pouco de História 

Osvaldo Silva – CMATI  
Áurea Sousa – CEAUL  

Departamento de Matemática 
Universidade dos Açores 

 
A Estatística deriva da palavra latina Status (estado), o que reflecte o fac-

to de a sua origem ter tido como base a recolha e apresentação de dados quan-
titativos de interesse do Estado. Contudo, o seu conceito actual evoluiu, 
dizendo-se que a Estatística = Ciência + Tecnologia + Arte. 

Desde a remota antiguidade, como, por exemplo, no censo chinês, há mais 
de 2000 anos antes da era cristã, as civilizações e os seus respectivos governos 
mostraram interesse em ter informações sobre as suas populações e riquezas, 
com o intuito de saber quem poderia participar em fins militares e ao nível da 
cobrança de impostos. 

Só no Século XVII, na Inglaterra, na designada Aritmética Política, que 
evoluiu para a actual Demografia, é que foi feita a primeira tentativa para se 
tirar conclusões a partir de dados numéricos. O desenvolvimento do cálculo das 
probabilidades a partir do século XV viria a influenciar a Estatística, sendo 
Quételet (196-1874) pioneiro no seu incremento. No entanto, só no início do 
Século XX é que a Estatística começou a ser considerada uma disciplina autó-
noma, devido aos contributos de muitas pessoas, entre as quais se destacam 
Karl Pearson, Ronald Fisher, William Gosset, entre outros.  

Nesta comunicação, além de se abordar a origem e a evolução histórica da 
Estatística, pretende-se enfatizar as influências de algumas personalidades e 
das suas ideias, que contribuíram para o desenvolvimento de importantes 
métodos estatísticos, que fazem com que actualmente a Estatística seja consi-
derada uma área autónoma, mas interligada com todas as outras ciências. 
Serão, ainda, tecidas algumas considerações sobre a evolução da Estatística em 
Portugal. 

 
Notas Biográficas 

Osvaldo Dias Lopes da Silva é Assistente do Departamento de Mate-
mática da Universidade dos Açores, onde tem leccionado unidades curri-
culares na área de Estatística em cursos do 1º ciclo e de pós graduação. É 
licenciado em Estatística e Gestão de Informação, pelo Instituto Superior de 
Estatística e Gestão de Informação (ISEGI) da Universidade Nova de 
Lisboa e Bacharel em Engenharia Alimentar, pela Universidade do Algarve. 
 Na investigação, as principais áreas de interesse situam-se no campo da 
Análise de Dados Multivariados, particularmente na análise classificatória 
(cluster analysis), Amostragem, Controlo da Qualidade e Análise de Dados.  

 
 

 
 

Tem nestas áreas desenvolvido comunicações a nível nacional e internacio-
nal assim como a sua publicação em revistas da especialidade.  

Membro da Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados 
(CLAD) e da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE). Organizador a 
nível local de alguns workshops e de conferências nacionais e internacionais 
na área de Estatística e Análise de Dados, realizados na Universidade dos 
Açores.  

 
Áurea Sandra Toledo Sousa é Professora Auxiliar do Departamento de 

Matemática da Universidade dos Açores, onde tem leccionado diversas uni-
dades curriculares no âmbito de cursos de licenciatura, pós-graduação e 
mestrado. É doutorada em Matemática na especialidade de Probabilidades e 
Estatística, pela Universidade dos Açores, Mestre em Estatística e Gestão de 
Informação, pelo Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação 
(ISEGI) da Universidade Nova de Lisboa e licenciada em Matemática, pela 
Universidade dos Açores.  

Na investigação, as principais áreas de interesse situam-se no campo da 
Análise de Dados Multivariados, com especial ênfase na Análise Classificató-
ria (Cluster Analysis); Probabilidades e Estatística; Análise de Dados Hetero-
géneos e de Natureza Complexa (Dados Simbólicos) e Estatística Computa-
cional.  

É colaboradora do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de 
Lisboa (CEAUL).  

 
Anotações 
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Algumas personalidades que influenciaram a divulgação da 
Matemática e das Ciências no Açores no século XIX 

 Mª Carmo Martins – CMATI 
 João Cabral – CMATI 
Helena Melo – CMATI 

Departamento de Matemática 
Universidade dos Açores 

Com o intuito de conhecer as raízes de implantação da Matemática nos 
Açores apresentamos o nosso contributo na tentativa de colmatar algumas 
lacunas, no nosso conhecimento, em relação ao percurso da Matemática e das 
Ciências de algumas personalidades do século XIX que, de uma forma ou de 
outra, influenciaram a sua divulgação. 

Bibliografia 
DIAS, Urbano Mendonça, História da Instrução nos Açores, Vila Franca do Campo, 
Empresa Tipográfica Limitada, 1928. 
IDEM, Literatos dos Açores, Vila Franca do Campo, Empresa Tipográfica Limitada, 
1931. 
 
Notas Biográficas 

Maria do Carmo Carvalho Sousa da Cunha Martins é natural da 
Ribeira Seca, concelho da Ribeira Grande.  

Atualmente é Professora Auxiliar do Departamento de Matemática. 
Fez sua licenciatura em Matemática (ensino de) na Universidade dos 
Açores em junho 1992. Prestou provas de Aptidão Pedagógica e Capa-
cidade Científica, com a tese intitulada “Matrizes definidas positivas” e 
com o relatório de aula sob o tema “Factorização de polinómios” na 
Universidade dos Açores, em Maio de 1997. Obteve o doutoramento, 
com a dissertação “Factorização generalizada de uma classe de símbo-
los triangulares quase-periódicos”, no Instituto Superior Técnico da 
Universidade Técnica de Lisboa em Fevereiro de 2006. 
 Suas áreas de interesse são: (1) Factorização generalizada de certas 
funções matriciais e recentemente iniciou o (2) estudo para a formali-
zação da semântica de linguagens de programação. 

 
 João Manuel Gonçalves Cabral é Professor Auxiliar do Departamento 
de Matemática da Universidade dos Açores.  
 Doutorou-se no ramo de Matemática na especialidade de Análise pela 
Universidade dos Açores em 2009.  

 

 

  

Foi docente no ensino secundário na escola Básica Integrada de Arrifes, 
Secundária de Laranjeiras e Secundária da Ribeira Grande, sendo, desde 
1998, docente no ensino superior até à actualidade.  

Atualmente é diretor do Centro de Matemática Aplicada e Tecnologias de 
Informação, centro de investigação do Departamento de Matemática da 
Universidade dos Açores, desenvolvendo investigação na área de Sistemas 
Dinâmicos, no campo da Matemática Aplicada, e mais recentemente na área 
da Dinâmica de Conteúdos na Sala de Aula, no campo da Didática da 
Matemática.  

Já participou em diversas conferências internacionais, em inúmeros países 
europeus,  apresentando trabalhos de investigação no domínio da iteração 
de funções racionais e é atualmente membro sénior da American Mathema-
tical Society, e associado da Sociedade Portuguesa de Matemática.  

 
Helena de Fátima Sousa Melo é Professora Auxiliar do Departamento de 

Matemática da Universidade dos Açores, tendo a sua formação inicial, cien-
tífica e pedagógica na área da Matemática, na Pontifícia Universidade Católi-
ca de São Paulo, Brasil, onde concluiu também o mestrado na especialidade 
de Álgebra e Geometria, obtendo equivalência pela Universidade de Coim-
bra. De regresso a Portugal, desenvolve atividades de docência, investigação 
e extensão na Universidade dos Açores, onde obteve o doutoramento em 
Matemática na especialidade de Álgebra. 

Atualmente desenvolve trabalhos de investigação nas áreas de Geometria 
(várias), Contradomínios Numéricos coligados aos Sistemas Dinâmicos, 
Educação Matemática, História da Matemática e Matemática Recreativa. 

Entre os vários cargos de gestão, foi Directora do Centro de Matemática 
Aplicada e Tecnologia de Informação, Directora do Curso de Licenciatura 
em Matemática (Ensino de), ambos do Departamento de Matemática da 
Universidade dos Açores e Coordenadora Departamental (Matemática) para 
a Mobilidade na mesma Universidade. Atualmente é presidente da AMIL – 
Associação de Matemática Interactiva e Lúdica promovedora do Campeona-
to Regional de Jogos Matemáticos. 

Anotações 

 

 

 

 


