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Programa 
 

26 de outubro 

14h00 – Entrega das pastas 

14h15 – Abertura Solene do Encontro 

14h30 – Luís Saraiva (CIUHCT/Universidade de Lisboa) – 
 “António Aniceto Monteiro e a vinda de Maurice Fréchet a Portugal em 1942: 
uma tentativa de internacionalização da matemática portuguesa”  

15h30 – Francisco Martins (LASIGE/FC–UL & DI, FCT –Universidade dos Açores)– 
“Histórias da História do Cálculo Lambda” 

16h00 – Intervalo  

16h30 – Áurea Sousa (CEEPLA & DME, FCT – Universidade dos Açores) – 
 “Visualização de dados: dos primórdios à era atual “ 

17h00 – Osvaldo Silva (CICSNOVA.UAc & DME, FCT – Universidade dos Açores) – 
 “História da Estatística: resenha de alguns factos mais relevantes”  

17h30 – Isaura Ribeiro (DI, FCT – Universidade dos Açores) – 
  “A história da tecnologia: passado, presente, que futuro?” 

18h00 – Encerramento dos trabalhos do 1.º dia 
 

27 de outubro 

 
9h30 – Paulo Medeiros (DME, FCT – Universidade dos Açores) – 
 “Fotografia – O Poder de mudar o mundo” 

10h00 – Ana Maria Seca (cE3c/GBA & DCFQE, FCT – Universidade dos Açores) – 
“História do desenvolvimento de medicamentos de sucesso” 

10h30 – Intervalo  

11h00 – Maria do Carmo Barreto (cE3c/GBA & DCFQE, FCT – Universidade dos 

Açores) – “A Bioquímica – uma filha do século XX”  

11h30 – Maria João Mocho (Universidade dos Açores) – 
“Mocho: um símbolo universal para a universalidade das Ciências” 

12h00 – Encerramento do Encontro   



António Aniceto Monteiro e a vinda de Maurice Fréchet a Portugal em 
1942: uma tentativa de internacionalização da Matemática Portuguesa  
 

Luís Saraiva   
CIUHCT/Universidade de Lisboa  

 
 

Maurice Fréchet (1878-1973) foi um importante matemático francês do 
século XX que orientou o doutoramento em Paris de António Aniceto 
Monteiro (1907-1980), o mais importante matemático português deste período, 
e o grande dinamizador da matemática portuguesa na fase inicial da 
Sociedade Portuguesa de Matemática.  

Nesta comunicação far-se-á o relato da vinda de Maurice Fréchet a 
Portugal no início de 1942, integrada nas acções que o grupo de matemáticos 
portugueses reunidos em torno de António Monteiro, conhecidos pela geração 
de 40, fez no sentido de trazer para Portugal as novas e importantes áreas da 
matemática da sua época, motivar a geração mais nova para a prática da 
matemática, e tentar instituir a prática da investigação entre os matemáticos 
portugueses, ligando-os à comunidade internacional dos matemáticos,  e deste 
modo fazendo com que a Universidade deixasse de ser um mero espaço 
exclusivamente destinado a formar quadros quer para o aparelho de estado 
quer para o ensino.  

Daremos conta do contexto científico português desde a revolução 
republicana de 1910 a meio do século XX, as tentativas feitas de criação de 
uma instituição portuguesa de apoio à investigação, que culmina com a 
fundação da Junta de Educação Nacional em 1929, que será continuado pelo 
Instituto para a Alta Cultura em 1936. Contextualizar-se-á a acção dos 
cientistas portugueses na situação internacional da altura, com a eclosão dos 
movimentos ditatoriais em Espanha, Itália e Alemanha, e o triunfo das 
Frentes Populares em França e em Espanha, que levou ao endurecimento do 
regime totalitário em Portugal, com consequências gravosas para a geração 
de 40. Falaremos igualmente sobre as realizações que foram conseguidas pelos 
matemáticos portugueses no ambiente tão repressivo da década 1936-1945.  

Finalmente daremos conta de todo o complexo processo que levou à 
vinda de Maurice Fréchet a Portugal, complexidade devida essencialmente a 
ocorrer durante a segunda guerra mundial, estando a França ocupada 
militarmente pela Alemanha. Analisaremos aa actividades de Fréchet no 
nosso país, e o modo como a imprensa da época as relatou. Falaremos 
igualmente sobre algumas das consequências da sua permanência em 
Portugal e do seu contacto com os matemáticos portugueses. 
 

Anotações:  

 

 



Histórias da História do Cálculo Lambda 
 

Francisco Martins  
LASIGE/FC – Universidade de Lisboa &  

DI, FCT – Universidade dos Açores 
 
 
Na primeira metade do XX assistiu-se a uma procura incessante por 

uma forma de ancorar a matemática em bases sólidas e minimalistas que 
fossem capazes de descrever toda a matemática. Uma destas tentativas para 
a fundamentação da Matemática foi levada a cabo por Alonso Church, na 
década de 30, e ficou conhecida para a história como o Cálculo Lambda.  

Nesta palestra introduzo o cálculo lambda e falo da representação de 
objetos matemáticos através deste. Aqui e ali pincelo a apresentação com 
pequenas histórias (algumas pouco conhecidas) do desenvolvimento do Cálculo 
Lambda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visualização de dados: dos primórdios à era atual  
 

Áurea Sousa (1) e  Osvaldo Silva (2)  
 (1) CEEAplA & DME, FCT – Universidade dos Açores 

 (2) CICSNOVA.UAc & DME, FCT – Universidade dos Açores 
 
 

Atualmente, na sequência dos recentes avanços computacionais, o 
armazenamento automático de dados, cada vez mais frequente, aliado à 
utilização da internet, tem possibilitado a recolha de dados em tempo real e a 
sua constante atualização. Por conseguinte, deparamo-nos com um novo 
paradigma, em que são gerados e armazenados computacionalmente grandes 
volumes de dados, por parte de empresas (públicas ou privadas) que têm de 
ser analisados, para que seja extraído conhecimento útil. Neste contexto, têm 
sido desenvolvimento novos métodos de análise de dados, incluindo 
representações gráficos, que têm revolucionando a área da visualização de 
informação.  

A utilização das imagens para efeitos de comunicação antecedeu a 
formalização da linguagem escrita e tem a sua génese nos diagramas 
geométricos, nas tabelas de posição das estrelas e nos mapas. O maior avanço 
conceptual a nível da representação gráfica foi assinalado pela publicação do 
Atlas de William Playfair (1786), na qual as dimensões espaciais foram, 
pioneiramente, usadas para representar dados quantitativos não espaciais. O 
grande desenvolvimento dos métodos gráficos em meados do séc. XIX resultou, 
em grande parte, do reconhecimento da importância da informação numérica 
a nível do planeamento do bem-estar geral da população. Posteriormente, a 
partir da década de 70 do século XX, os avanços computacionais, têm 
potenciando o desenvolvimento de novas técnicas gráficas e de novos métodos 
de análise de dados, tendo em atenção as novas realidades (produção diária 
de conteúdos digitais, armazenamento e disponibilização massiva de 
informação), utilizando software interativo e de fácil utilização.  

O principal objetivo desta comunicação é o de inventariar e resumir os 
principais factos e acontecimentos históricos que contribuíram, passo a passo, 
para a evolução da representação gráfica de dados, desde os primórdios até à 
era atual. Serão realçados, ainda, alguns métodos gráficos que permitem 
trabalhar com dados de natureza complexa, os quais são cada vez mais 
frequentes. 
 

Anotações:  

 

 

 

 



 História da Estatística: resenha de alguns factos mais relevantes 
 

Osvaldo Silva (1) e Áurea Sousa (2)  
 (1) CICSNOVA.UAc  & DME, FCT – Universidade dos Açores 

 (2) CEEAplA & DME, FCT – Universidade dos Açores, 
 
 

A Estatística teve a sua origem associada ao Estado e aos seus 
representantes, que tinham o propósito de estimar, com razoável rigor, por 
exemplo, a dimensão e a composição das populações que governavam, o valor 
das terras sob o seu domínio, os rendimentos que estas produziam e as receitas 
em impostos que podiam auferir. Assim, as primeiras aplicações da Estatística 
estavam dirigidas somente para o Estado, fornecendo dados demográficos e 
económicos para o apoio à criação de políticas públicas, taxação de impostos 
ou para o recenseamento militar. Embora existam indícios muito remotos da 
realização de censos (3000 anos A.C. na Babilónia, China e Egito), só a partir 
do século XVII é que foram desenvolvidos os fundamentos matemáticos da 
Estatística a partir do estudo de problemas ligados a fenómenos aleatórios, o 
que está na génese da teoria das probabilidades.  

Com a intensificação da recolha de dados no início do século XIX, a 
Estatística passou a debruçar-se mais a nível da organização, resumo e 
análise dos dados. A partir dos trabalhos pioneiros de algumas 
personalidades, em múltiplas áreas do conhecimento (e.g., William Petty e 
John Graunt, na área da Demografia), foram desenvolvidos outros trabalhos 
(e.g., Edmond Halley ao nível das Ciências Atuárias) nas mesmas ou em 
outras áreas científicas. Gregory King, economista, introduziu o conceito de 
elasticidade de um bem, o qual permitiu o desenvolvimento de uma nova 
temática no âmbito da Estatística, a Econometria.   

Desde os finais do século XIX, a Estatística começou também a ser 
utilizada na gestão industrial e dos serviços, sendo Walter Shewhart 
considerado o pai do Controlo Estatístico de Qualidade. A partir do trabalho 
árduo e persistente de muitos investigadores, tais como Karl Pearson, Ronald 
Fisher e William Gosset, entre outros, surgiu a interligação da utilização da 
Estatística com as mais variadas áreas de atuação e com os problemas 
encontrados, tendo em atenção as limitações das metodologias estatísticas 
existentes até essa época. As reflexões neste contexto potenciaram o 
desenvolvimento de novos procedimentos estatísticos, que contribuíram para 
um conhecimento mais detalhado dos fenómenos em análise, reduzindo a 
incerteza na tomada de decisões.  

Nesta comunicação, além de se apresentar uma breve resenha 
histórica da Estatística, pretende-se realçar, ainda, o papel de alguns 
cientistas que ficaram ligados ao seu desenvolvimento, pelas suas ideias e 
metodologias estatísticas que ajudaram a revolucionar as mais diversas áreas 
do conhecimento científico. 
 

Anotações:  



A história da tecnologia: passado, presente, que futuro?  
 

Isaura Ribeiro 
DI , FCT – Universidade dos Açores 

 
 

O crescimento e a evolução da Internet alteraram radicalmente os 
modelos de organização e funcionamento da sociedade, baseados em novos 
conceitos de comunicação, interação, distância, espaço e tempo. Atualmente, 
as relações entre as pessoas e as organizações diversificam-se, intensificam-se 
e tornam-se mais complexas graças à circulação de grande volume de 
informação, a que acedemos de forma cada vez mais célere devido à evolução 
das tecnologias digitais e ao protagonismo que assumem no nosso quotidiano: 
as tecnologias tornaram-se elementos indispensáveis no trabalho, educação, 
cuidados de saúde, comunicação e entretenimento. No entanto, desde sempre, 
a evolução da tecnologia, a par com a evolução da ciência, tem acompanhado 
e moldado o desenvolvimento das civilizações, embora, nos últimos anos, este 
desenvolvimento tenha sido muito rápido e ubíquo.  

Este trabalho apresenta uma perspetiva histórica da evolução da 
tecnologia, dos eventos que desencadearam esta evolução, analisando a forma 
como cada uma das invenções inspira e favorece o aparecimento de outras 
invenções e como este processo é parte integrante do desenvolvimento e 
evolução da sociedade. A partir desta análise é mais fácil reconhecer o 
impacto da tecnologia na sociedade e o seu poder de influenciar ambientes 
humanos e naturais e perceber que, como sempre tem acontecido, a tecnologia 
que criamos agora servirá para moldar e orientar o futuro. 
 

Anotações:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografia – O Poder de mudar o mundo  
 

Paulo Medeiros   
DME, FCT – Universidade dos Açores 

 
 

A primeira pessoa no mundo a tirar uma verdadeira fotografia, se a 
definirmos como uma imagem inalterável produzida pela ação direta da luz, 
foi Joseph Niépce, em 1826. Conseguiu reproduzir, após efetuar experiências 
durante dez anos, a vista do sótão da sua casa. O resultado do seu trabalho foi 
um negativo de baixa densidade exposto sobre papel tratado com cloreto de 
prata e fixado com ácido nítrico. A descoberta decisiva coube a Louis 
Daguerre que, em 1835 numa das suas experiências, usou uma placa revestida 
de prata sensibilizada com iodeto de prata. Apesar de exposta a referida 
placa não apresentou quaisquer vestígios da imagem. Como muitas das 
grandes descobertas da Humanidade, também esta teve uma boa dose de 
sorte, pois por mero acaso guardou-a num armário e ao abri-lo no dia seguinte 
encontrou uma imagem revelada. Em 1837 já tinha padronizado o processo. 
Este (processo) ainda continha alguns problemas, nomeadamente o longo 
tempo de exposição necessário - 15 a 30 minutos, e o facto do contraste ser 
muito baixo. Foi o matemático húngaro Joseph Petzval que, em 1830, fabricou 
uma objetiva dupla com uma abertura de f/3.6, diminuindo 
significativamente o tempo de exposição. Em termos práticos, ainda não se 
tinha chegado à invenção certa, uma vez que se obtinha apenas um positivo, 
ou seja, apenas uma fotografia, mas tinha sido dado um passo fundamental 
neste sentido. Cinco anos depois, o inglês Fox Talbot criou o primeiro sistema 
simples para produção de várias cópias a partir de uma chapa exposta, 
lançando assim as bases para o desenvolvimento desse importantíssimo meio 
de comunicação.  Muitas foram as invenções e descobertas que permitiram 
chegar à era do digital. Esta é responsável pelo “boom” fotográfico pois 
permite que cada individuo tenha a capacidade de ser, para além de 
fotógrafo, o editor responsável por todo o processo criativo de transformação 
até à imagem final.  

Niépce nunca imaginou que estava a criar uma arma tão poderosa 
como uma bomba atómica, capaz de fazer cair impérios, mudar mentalidades, 
em suma, mudar o mundo. Dificilmente qualquer um de nós poderá criar 
algo, tomar uma atitude, que tenha repercussões a nível mundial, mas se 
tivermos uma câmara na mão temos esse poder. Existem muitas fotografias 
que mudaram significativamente a humanidade e que para sempre irão 
servir de testemunho, para o bem ou para o mal, do desenvolvimento da raça 
humana.  

 

Anotações:  

 

 



História do desenvolvimento de alguns medicamentos de sucesso  
 

Ana M. L. Seca  
cE3c/GBA & DCFQE, FCT - Universidade dos Açores  

 
 

Aspirina! Todos conhecemos a aspirina. Mas, como começou a 
aspirina? Ou deveria dizer ácido acetilsalicílico? Quando e onde foi 
descoberta? Quem descobriu que fazia diminuir as dores? E os outros efeitos? 

A aspirina é apenas um caso que serve de mote para contar a história 
do desenvolvimento de alguns medicamentos. 
 

Anotações:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Bioquímica – uma filha do século XX 
 

Maria doCarmo Barreto 
cE3c/GBA & DCFQE, FCT-Universidade dos Açores 

 
 
Quando dizemos que o amor “é uma questão de Química”, seria mais 

acertado dizer que “é uma questão de Bioquímica”. Esta Ciência, que estuda as 
moléculas e os processos do mundo vivo, só foi baptizada no início do século 
XX, ganhando autonomia em relação à Química e à Biologia.   

Nesta breve palestra vamos entrar na nossa máquina do tempo e 
conhecer alguns momentos-chave da história da Bioquímica.   
 

Anotações:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mocho: um símbolo universal para a universalidade das Ciências  
 

Maria João Mocho 
Universidade dos Açores  

 
 
Sobre o simbolismo animal: – o Homem faz parte da Natureza, 

encontra-se física, mental e permanentemente ligado a ela, mesmo quando 
não o seja de uma forma consciente e assumida, o que se manifesta de várias 
formas, desde os símbolos animais que adota aos próprios apelidos familiares, 
por exemplo. E, ao mundo natural, aliam-se o misticismo, o esoterismo, a 
astrologia, os deuses do Olimpo…  

O mocho é um caso paradigmático. Trata-se de um animal que, com 
centenas de espécies, à exceção da Antártida, existe em todos os continentes, o 
que, juntamente com as suas características físicas e comportamentais, lhe 
permite ser um símbolo global. Símbolo da Sabedoria, da Filosofia (Ciência 
Humana) e da Matemática (Ciência Exata), porque o mocho, 
predominantemente um animal noturno (os gregos consideravam a noite o 
momento propício para o pensamento filosófico), vigilante, através de uma 
“luz mágica”, consegue enxergar, na escuridão, o que os outros animais não 
vêem, consegue decifrar o vulgarmente impenetrável, o oculto, na constante 
busca pelo Conhecimento. Por conseguinte, o mocho está com frequência 
associado, em todo o mundo, à Educação, ao Ensino, às Escolas e sobretudo às 
Universidades (como instituição num todo e/ou respetivas atividades, desde 
culturais a desportivas). Por fim, pela crença na sua capacidade de intuição, 
a ligação da coruja (da mesma família dos mochos) à “alma das mulheres”…  

O forte simbolismo deste animal, apesar do pequeno/médio porte, 
dever-se-á à sua ambivalência Luz/Sombra – por um lado, o “senhor das 
trevas” (arauto da desgraça, prenúncio da morte, mascote de feiticeiros e 
bruxas, feio, “ugla” ou “ugly” para alguns, bandeira de sociedades secretas); 
por outro, representando a clarividência da inteligência e da sabedoria, 
protetor, segundo os chineses, carregado de energia positiva ou “Yang”.  

Um simbolismo que vence o tempo e não tem fronteiras, atravessa 
séculos e latitudes, assume significados diversos consoante as matrizes 
culturais, acompanha a história da humanidade, desde a Antiguidade ao 
século XXI, desde o Egito dos Faraós, a civilização helénica e os Índios 
americanos à era da World Wide Web (esta povoada de uma imensa panóplia 
de mochos e corujas, tanto em brasões, emblemas, selos e logótipos, como em 
tatoos e cenários infantis).   

Enigmático e fascinante, eis o símbolo que as primeiras Ciências e 
muitas Universidades adotaram, mundo afora…  
 

Anotações:  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Organizadora: 

Helena Melo (coordenadora)  
CEHu & FCT – Universidade dos Açores 

 
Maria do Carmo Martins  

CEHu & FCT – Universidade dos Açores 
 

Maria Margarida Lalanda Gonçalves  
CHAM & FCSH – Universidade dos Açores 

João Cabral  
CIMA/UEvora & FCT – Universidade dos Açores 


