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1. In t rodução 
Apesar de não ser escasso o número de trabalhos dedicados ao 

famoso matemático e cosmógrafo quinhentista Pedro Nunes 
(1502-1578), não existe ainda um estudo biográfico 
suficientemente desenvolvido que congregue os muitos 
elementos hoje em dia já apurados e que circulam em 
publicações dispersas2; não dispomos de um trabalho sintético e 

1 A g r a d e ç o ao Prof. A , Marques de Almeida o convire que está na origem deste 
rrabalho, e à Dra. Lígia de Azevedo Martins, da Biblioteca Nacional, as facilidades 
concedidas, sem as quais dificilmente este trabalho poderia ter sido realizado. 

2 A informação biográf ica acerca de Pedro Nunes que foi aré hoje levantada encontra-se 
disseminada por muitas obras, de mér i tos e deficiências muito divetsos. São imporrantes 
repositór ios de informação biográfica os seguintes rrabalhos: A n r ó n i o Ribeiro dos Santos, 
"Memór ia da vida e escritos de Pedro Nunes", Memórias de Literatura Portuguesa Publicadas 
pela Academia Real das Ciências de Lisboa, 7 (1806) 250-283; Sousa Virerbo, Trabalhos 
Náuticos dos Portugueses nos Séculos XVI e XVII, 2 vols. (Lisboa: Typographia da Academia 
Real das Sciencias, 1898), com reprodução facsimilada, em um tomo: (Lisboa: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1988); Rodolfo G u i m a r ã e s , "Sur la vie et 1'oeuvre de Pedro 
Nunes", Annaes Scientificos da Academia Polytechnica do Porto, 9 (1914) 54-64, 96-117, 152-
167, 210-227; 10 (1915) 20-36; J . M . Teixeira de Carvalho, "O Doutor Pedro Nunes", in: 
Homens de Outros Tempos (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1924), pp. 63-174 
[Originalmente: "Dois capí tu los da vida de Pedro Nunes", Revista da Universidade de 
Coimbra, 4 (1915) 363-442]; Manuel de Sousa Ventura, A Vida e Obra de Pedro Nunes 
(Lisboa: Instituto de Cultura e L íngua Portuguesa, 1985); J . Vicente G o n ç a l v e s , "Passos de 
Pedro Nunes ao serviço do Rei", Memórias da Academia das Ciências de Lisboa (Classe de 
Ciências) , 26 (1984-85) 21-51 [Também em: História e Desenvolvimento da Ciência em 
Portugal - até ao séc. XX, Vol. I , (Lisboa: Academia das Ciências , 1986) pp. 13-42]. Muito 
recentemente apareceram dois trabalhos que são dos mais importantes contriburos para o 
conhecimento da biografia de Pedro Nunes: Fernando Taveira da Fonseca, "Pedro Nunes na 
Universidade. I — Lisboa" [a publicar no volume de homenagem ao Prof. A . Luís de 
Oliveira Ramos organizado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto; agradeço ao 
Prof. Taveira da Fonseca ter-me facultado este texto antes da sua publ icação] e Fernando 
Taveira da Fonseca, "Pedro Nunes na Universidade. I I - Coimbra", Revista Portuguesa de 
História, 35 (2001-2002) 297-333. Os que procurem somente u m resumo ráp ido , mas 
preciso, dos traços mais importantes da vida e obra de Pedro Nunes podem encont rá - lo no 
be l í ss imo verbete de Joaquim de Carvalho: "Nunes, Pedro", in: Grande Enclopédia Portuguesa 
e Brasileira (Lisboa e Rio de Janeiro: Editorial Encic lopédia , 1935-seq), Vol . 19, pp. 53-65. 
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actualizado que permita, comodamente, avaliar os traços 
I < ipais da personalidade e da carreira do famoso cosmógrafo. 
Esta inexistência tem também permitido que circulem com 
nlguma frequência imprecisões e erros que de outra forma 
I .M ilmente se corrigiriam. Em particular, sucede muitas vezes 
que ao lado de factos bem estabelecidos são assinalados outros 
meramente conjecturais ou hipotéticos, sem que a destrinça 
entre os primeiros e os segundos seja claramente apontada. 
Acresce ainda que embora os estudos nonianos tenham 
conhecido alguns períodos de franco progresso, não se pode 
considerar que já tenham atingindo uma etapa madura, pois 
nem sequer o mais importante de todos os requisitos para se 
atingir uma tal maturidade - a publicação das obras do famoso 
matemático, em edições modernas - se encontra concluído. 3 

De qualquer maneira, os historiadores estão hoje em dia numa 
situação muito mais favorável do que aquela em que se 
encontravam os primeiros que se interessaram pela biografia de 
Pedro Nunes. Não apenas o número de estudos parcelares é já 
muito significativo, mas sobretudo, com a publicação de 
importantes colecções documentais levada a cabo em décadas 
recentes, passaram a estar à disposição dos interessados os 
elementos essenciais para o conhecimento das circunstâncias de 
vários períodos da vida do matemát ico. 4 

Pareceu, por isso, que se justificava a redacção destes 
brevíssimos apontamentos biográficos, que têm o mero objectivo 
de coligir informação que circula algo dispersa, actualizando-a e 
fundamentando-a, quando necessário, com alguma discussão. 

3 Entre 1940 e 1960 a Academia das Ciências de Lisboa levou a cabo a publ icação das 
obras de Pedro Nunes, numa edição moderna, com um rico aparato cr í t ico. A edição, 
contudo, não ficou completa, tendo-se publicado apenas quatro volumes de um total 
previsto de, pelo menos, sete. A o longo deste artigo, todas as referências aos textos de Pedro 
Nunes que já foram publicados nesta edição da Academia das Ciências de Lisboa serão feitas 
adoptando a identif icação simplificada de: Obras, volume, n ú m e r o de página. N o passado 
ano de 2002, aproveitando as comemorações do V centenár io do nascimento do grande 
m a t e m á t i c o , a Academia das Ciências anunciou a retoma destes trabalhos, tendo já 'sido 
publicado o Vol. I (doravante referido como Obras, 1/2002). Sobre a história e as 
dificuldades que t ê m rodeado este importante empreendimento editorial, vejti-sr. pelo 
académico que mais tem promovido os estudos nonianos em Portugal nas últ imas déi mins v 
que lidera os trabalhos da nova edição: F. R. Dias Agudo, "A Academia das < n ins .1. 
Lisboa e as edições de Pedro Nunes", Oceanos, 49 (2002) 130-135; K K Diu Aflldo, "Al 
edições de Pedro Nunes", in: Aires A . Nascimento (Coord.), Pedro N/um , I >,IIII/,/II de I ...<> 
Dois Rostos do Humanismo Português. Actas do C o l ó q u i o no V ( H I I < u n i u .1. M I M 

(Lisboa: G u i m a r ã e s Editores, 2002), pp. 107-117. 
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Não pretendemos mais do que deixar registado um conjunto de 
informes históricos que julgamos centrais para uma futura 
redacção de uma biografia de Pedro Nunes. Como é 
compreensível, dispensa-se qualquer tentativa de análise ampla 
ou de enquadramento histórico. Omite-se também, como é 
óbvio, qualquer tentativa de clarificação do conteúdo e da 
importância científica das obras publicadas por Pedro Nunes, 
presumindo-se todavia que o leitor tem uma familiaridade 
mín ima com esse assunto.5 

2. Origem e juventude 

Dois factos bem conhecidos permitem estabelecer o início da 
vida de Pedro Nunes: não oferece dúvida que 1502 foi o ano do 
seu nascimento6; não oferece também qualquer dúvida que 

4 São de especial impor tânc ia as seguintes colecções documentais que, como se 
compreende, esclarecem sobretudo o que se refere à carreira univers i tá r ia de Pedro Nunes: 
Documentos de D, João III, publicados por M á r i o Brandão , 4 vols. (Coimbra: Por ordem da 
Universidade, 1937-1941); Actas dos Conselhos da Universidade, de 1537 a 1557, publicados 
por M á r i o Brandão, 5 vols.(Coimbra, 1941-1976); Actas dos Conselhos da Universidade, 3 
vols. (Coimbra: Arquivo da Universidade, 1968-1976); Auctarium Chartularii Universitatis 
Portugalensis, 3 vols. (Lisboa, 1973-1979); Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-
1537), 14 vols. (Lisboa, 1966-2001). A t é à data só F. Taveira da Fonseca (ver nota 2) 
aproveitou de forma cabal o rico manancial de informação sobre a carreira univers i tá r ia de 
Nunes que se pode recolher destes documentos. 

5 O estabelecimento da correcta listagem das edições das obras de Pedro Nunes, 
depurado de edições "fantasma", foi realizado por Luciano Pereira da Silva. Desde então essa 
listagem bibl iográf ica não necessitou de mais acertos significativos. Veja-se: Luciano 
Pereira da Silva, "As obras de Pedro Nunes. Sua cronologia bibl iográfica", Arquivo de 
História e Bibliografia, Vol . I (Coimbra, 1 9 2 5 ) , pp. 181-190. [Reimpresso posteriormente 
(Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1976). Este estudo aparece i n c l u í d o em: Obras 
Completas [de Luciano Pereira da Silva], Vol . I I I , (Lisboa: A g ê n c i a - G e r a l das Colónias , 
1946), pp. 261-272]. Veja-se t a m b é m : Raul Esmeriz Delerue, "Pedro Nunes: contributo 
para uma síntese referenciada da sua bibliografia", Revista da Biblioteca Nacional, 7 ( 1 9 9 2 ) 
1 2 9 - 1 4 8 . Este texto de Rau l E . Delerue foi t a m b é m reimpresso no catá logo da exposição 
sobre Pedro Nunes realizada recentemente na Biblioteca Nacional, que é o mais actualizado 
ponto da situação para todos os aspectos relativos à bibliografia do m a t e m á t i c o : Pedro 
Nunes, 1502-1578: Novas terras, novos mares e o que mays he: novo ceo e novas estrellas. C a t á l o g o 
da Exposição Bibl iográf ica sobre Pedro Nunes. Comissár io cient í f ico: Hentique de Sousa 
Leitão; coordenação técnica: Lígia de Azevedo Martins (Lisboa: Biblioteca Nacional, 2002). 
Como auxiliar de trabalho o interessado dispõe ainda da bibliografia de Maria de Fát ima 
Vi la Pouca e Cunha, "Subsídios para a bibliografia de aurores portugueses referente a Pedro 
Nunes", Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, 34 (1979) 71-106, que está, hoje 
em dia, muito desactualizada. 
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nasceu em Alcácer do Sal7. Em contraste acentuado com estes 

6 O ano de nascimento de Pedro Nunes em 1502 não oferece qualquer d ú v i d a pois ele 
mesmo o fornece numa obra, de forma incontroversa, quando escreve: "Exempli gratia, sit 
anno Domin i 1502 quo ego natus sum (...)", no texto "In theoricas planetarum Georgii 
Purbachii annotationes", De arte atque ratione navigandi (Coimbra, 1573), p. 135. N o 
entanto, até anos recentes alguma confusão rodeou este assunto, sendo relativamente 
frequente - sobretudo em autores estrangeiros - encontrar-se mencionado 1492 como o seu 
ano de nascimento. Esta incorrecção tem a sua origem num erro t ipográf ico do Petri Nonii 
Salaciensis Opera (Basileia, 1566), e a sua propagação explica-se do seguinte modo. A o topo 
da p á g i n a 209 do Petri Nonii Salaciensis Opera vem afirmado que Nunes nasceu em 1592: 
"sit anno Domini 1592 quo ego natus sum", o que é manifestamente imposs íve l . Essa data 
aparece corrigida para 1502 na "Errata sic corrigito", que Nunes fez acrescentar, como se 
pode observar no exemplar que pertencia à livraria do mosteiro de Santa Cruz e que hoje 
está à guarda da Biblioteca M a t e m á t i c a da Universidade de Coimbra (6.804), e que foi 
recenremente editado em facsimile [Petri Nonii Salaciensi Opera. Reprodução facsimilada da 
edição publicada em Basileia em 1566 (Coimbra: Departamento de M a t e m á t i c a da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2002)]. N o entanto, 
porque, como tudo leva a crer, essa errata foi inc lu ída em apenas muito poucos exemplares 
das Opera, o erro sobreviveu. Como já se disse, na edição de 1573, De arte atque ratione 
navigandi, esse erro vem corrigido (p. 135), mas porque esta edição c o i m b r ã não teve tão 
ampla d ivu lgação internacional como a edição de Basileia, a propagação do erro não cessou. 
Acresce ainda que o ano errado de 1592 volta a surgir na edição p ó s t u m a das Petri Nonii 
Salaciensis Opera, publicada em Basileia em I 592, o que mostra que os editores da oficina 
Henricpetrina não tiveram acesso à errata feita por Nunes, ou a ignoraram. Baseando-se nas 
duas edições de Basileia e desconhecendo a errata de Nunes, os historiadores tiveram que 
solucionar a impossibilidade evidente de o ano de nascimento do cosmógrafo p o r t u g u ê s ser 
1592. Alguns historiadores muito influentes (J. B . Delambre e outros) suposeram então 
que a falha estava no algarismo das centenas, e emendaram para 1492, introduzindo assim 
na historiografia este etto. Tudo leva a crer que o primeiro historiador a apontar 
correctamente a data de nascimento de Pedro Nunes foi Gabriel Pereira, no artigo "O 
quarto centenár io de Pedro Nunes", publicado em Passatempo, em 1901. [ O texto vem 
recolhido em Gabriel Pereira, Estudos Diversos (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1934), 
pp. 33-34.] Desde então, em Portugal - mas não no estrangeiro - a data tem sido quase 
sempre mencionada correctamente. 

7 De todos os factos que se prendem com a biografia de Pedro Nunes aquele que se 
pode afirmar de maneira mais segura e totalmente incontroversa é o do seu local de 
nascimento ter sido A l c á c e r do Sal. Este facto está estabelecido por informes do p rópr io , 
que podem ainda ser corroborados por afirmações de outros. Seguindo a prá t ica do seu 
tempo, Nunes adicionou o t o p o n í m i c o Salaciense [i.e. de Salácia = A lcácer do Sal] ao seu 
nome em quase todos os seus textos impressos. A designação "Petrus Nonius Salaciensis" 
aparece já em 1542 no De crepusculis, e ele usou-a possivelmente ainda antes pois o texto 
Astronomia introductorii de spaera epitome, que tudo leva a crer tenha sido publicado antes de 
1542, traz já a indicação "per Petrum Nonium Saleciensem". A estas af irmações do p r ó p r i o 
podem ainda juntar-se a de contemporâneos , como é o caso de A n d r é de Resende, que no 
seu C o m e n t á r i o ao segundo livro do seu Poema de S. Vicente M á r t i r escreve: "nunc Alcassar 
Salis vocatur, urbs nostro tempore non admodum clara, nisi eivem haberet Petrum N o n i u m 
mathematicum cum primis nobilem." (L. Andr. Resendii Vicentius Levita et Martyr. 
Olisipone. Apud Lodouicum Rhotorigium typographum. M . D . X L V , na p. 46). A origem 
em Alcácer do Sal é r a m b é m confirmada nos depoimenros prestados à Inquis ição pelos seus 
netos e que são peças fundamentais para o estabelecimento de muitos aspectos da biografia 
de Nunes. U m a tradição local, lembrada até aos dias de hoje, precisa que o local de 
Mil imento de Nunes teria sido a Aldeia do Guizo, p r ó x i m a de Alcácer, mas não se conhece 
BUJOamento mais sól ido para este facto do que a continuidade da sua memór ia . 
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dois factos bem fundamentados, quase nada sabemos da sua 
ascendência, da sua família, ou dos seus anos de infância e 
juventude. Al iás , embora nos seus aspectos gerais seja possível 
traçar a biografia do grande matemático e cosmógrafo português, 
permanecem ainda muitos pontos obscuros que só uma 
investigação exaustiva poderá vir a clarificar. Assim é para os 
primeiros anos da sua vida. 8 

De concreto sobre esses primeiros anos de vida pouco mais 
sabemos para além daquilo que nos foi transmitido pelo seu neto 
Pedro Nunes Pereira, o qual, em declarações emitidas mais de um 
século sobre os acontecimentos, afirmou que seu avô "foi natural de 
Alcácer do Sal [...] da qual vila, sendo de pouca edade se foi a 
estudar à Universidade de Salamanca"9. Este depoimento parece 
relacionar a "pouca edade" com os estudos universitários, donde 
estarmos autorizados a concluir que Nunes terá feito os seus estudos 
pré-universitários, isto é, os seus primeiros estudos de ler e contar, 
ainda em Alcácer do Sal. Esta sugestão parece ser confirmada pelo 
facto de o castelhano usado por Nunes no seu Libro de álgebra (1567) 
estar permeado de lusismos, denunciando assim uma aprendizagem 
do castelhano posterior ao domínio da sua l íngua materna.10 De 
reter também que, segundo este neto do cosmógrafo, a saída de 
Alcácer teria sido directamente para Salamanca, sem passagem por 

8 U m a dificuldade que embaraçou todos os primeiros estudos sobre Nunes foi a 
existência de vários contemporâneos com o mesmo nome, e as confusões que da í resultaram 
Este problema pode considerar-se hoje ulrrapassado, depois do trabalho de Luciano Pereira 
da Silva, "Os dois Dourores Pedro Nunes", Revista da Universidade de Coimbra, 2 (1913) 246-
253; 532-539. [Recolhido em: Obras Completas [de Luciano Pereira da Silva], Vol . I (Lisboa: 
A g ê n c i a Geral das Colónias , 1943), pp. 137-158 e t a m b é m em Oceanos, 4,9 (2002) 137-142]. 

9 As declarações prestadas pelos netos de Pedro Nunes durante os processos 
inquisitoriais a que foram submetidos são possivelmente os mais importantes documentos 
para o apuramento de muitos aspectos da biografia do cosmógrafo. Trata-se das declarações 
de Matias Pereira, que esteve preso pela Inquisição de Coimbra entre 1623 e 1631, e de 
Pedro Nunes Pereira, que esteve encarcerado pela Inquisição de Lisboa entre 1623 e 1632. 
Estes documentos serão descritos em maior detalhe ao longo deste trabalho, e serão por nós 
usados com alguma frequência. Todavia, a despeito da sua excepcional impor tânc ia , estes 
documentos nunca foram analisados com a atenção crí t ica que merecem, e deles apenas 
foram publicados excertos reduzidos: A n t ó n i o Baião, "O matemát ico Pedro Nunes e sua 
famíl ia à luz de documentos inéditos", Boletim da Segunda Classe da Academia das Sciencias de 
Lisboa, 9 (1914-1915), 82-121. Todas as citações dos processos inquisitoriais serão feitas a 
partir desta publ icação, que passará a ser referenciada abreviadamente por: A . Baião, "O 
m a t e m á t i c o Pedro Nunes". A citação de Pedro Nunes Pereira está neste trabalho, p. 90. 

1 0 Esta observação foi feita pela primeira vez por Joaquim de Carvalho, na notícia sobre 
Pedro Nunes, na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira (Lisboa e Rio de Janeiro: 
Editorial Encic lopédia , 1 9 3 5 - s e q ) , Vol . 1 9 , p. 5 3 . 
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qualquer outra universidade, nomeadamente a de Lisboa. Alcácer 
do Sal era, no início do século X V I , uma localidade bem mais 
influente do que nos nossos dias. Herdeira de uma história 
antiga e distinta, desde os tempos da urbs imperatoria romana, e 
mesmo antes disso, a localidade passara por ser a al-Ksar de 
árabes e, depois, Alcácer, com a precisão que refere a actividade 
das salinas que lá se encontravam. Ao longo dos séculos, Alcácer 
ganharia notoriedade e riqueza por ser o entreposto comercial e o 
porto de chegada para o Alentejo 1 1. Era também uma localidade 
regularmente escolhida pelo Rei para usufruir alguns momentos 
de lazer, ou para festejar algum acontecimento importante. 
Pouco antes de Pedro Nunes nascer, fora em Alcácer que o rei D . 
Manuel celebrara o seu segundo casamento (1500), com D. 
Maria, a segunda filha dos Reis Católicos. 

Sobre a famí l ia em que Pedro Nunes nasceu não se possui 
qualquer informação. Rodolfo Guimarães , único entre os seus 
biógrafos a dizer que pesquisara o assunto, afirma que não 
conseguiu apurar nada de concreto. 1 2 No entanto, é convicção 
geral entre os historiadores que ele seria descendente de 
judeus, havendo razões fortes que concorrem neste sentido, 
embora nenhuma delas se possa considerar absolutamente 
definitiva. Este assunto merece ser aqui inspeccionado com 
um pouco mais de pormenor do que geralmente tem sido, 
muito embora, por razões óbvias, só num estudo mais 
desenvolvido o possamos analisar em toda a sua 
profundidade. 

Entre os historiadores, a primeira indicação de que Nunes seria 
de ascendência judaica foi fornecida no final do século X I X por 
Moritz Steinschneider, na sua obra Matbematik bei den Juden, 
recolhendo a informação de um livro de Joseph dei Medigo 
(1591-1655), Sefer Majan Ganim [Livro da Fonte dos Jardins], 

1 1 Como estudos gerais, mas sem informações pertinentes para a biografia de Pedro 
Nunes, vejam-se V e r g í l i o Corre ia ,"Alcácer do Sal (Esboço de uma monografia)", Biblos, 6 
(1930) 40-59, e, sobretudo, Maria Teresa Lopes Pereira, Alcácer do Sal na Idade Média 
(Lisboa: lidições Colibri , C â m a r a Municipal de A lcácer do Sal, s/d). 

Rodolfo G u i m a r ã e s , "Sur la vie et 1'oeuvre de Pedro Nunes", Annaes Scientificos da 
Ai.idemia Tolylecbnica do Porto, 9 (1914) p. 57. T a m b é m Maria Teresa Lopes Pereira, no seu 
11111.int.i111<• irabalho sobre A lcácer do Sal (vide nota anterior), não referiu qualquer uuiii I.I 
lODM .i família de Pedro Nunes e, particularmente, confirmou-me não ler encontrado 
t|imlaquei documentos relevanres. 

50 

Para uma biografia de Pedro Nunes 

publicado em 1629, em A m s t e r d ã o 1 3 . Esta indicação de 
Steinschneider passou despercebida aos portugueses até que 
Joaquim Bensaúde a localizou e a deu a conhecer. Numa 
carta que escreveu a Rodolfo Guimarães em 26 de Outubro 
de 1908, revelou: "Sei que numa obra rara sobre problemas 
de matemát i ca publicada na Holanda em 1629 por Joseph 
dei Medigo há uma nota com relação a Pedro Nunes o 
grande matemát i co «von Samen der j uden» . A obra de 
Medigo é em hebraico; ainda não me foi possível obter cópia 
desta passagem do livro que diz ser Pedro Nunes «chr i s tão-
novo»" . Evidentemente, Bensaúde relatava a sua leitura da 
informação de Steinschneider, o que, de resto, veio a 
esclarecer a Rodolfo Guimarães em carta de 31 de Março de 
1909- Rodolfo Guimarães dá-nos conta da sua surpresa: 
"Confesso rer sido tal afirmação para m im uma surpreza, pois 
nunca havia l ido, nas centenas de autores que se têm 
ocupado do cosmógrafo-mór, que este fosse oriundo de 
israelitas".1 4 

Espicaçada a sua curiosidade, Rodolfo Guimarães pôs-se logo 
em campo tentando localizar um exemplar do livro de dei 
Medigo em alguma biblioteca europeia, bem como informações 
suplementares sobre o trecho em causa, o que veio a conseguir 
passado algum tempo. 1 5 Entretanto, em 1911, numa passagem 

1 3 Moritz Steinschneider, Matbematik bei den Juden. Originalmente no t. I X do 
Abhandlungen zur Geschichte der Matbematik (Leipzig, B . G . Teubner) p. 479, com várias 
reimpressões posteriores. Transcrevo integralmente, a partir de uma re impressão recente 
(Hildesheim, e tc : Georg O l m s Verlag, 2001), a not íc ia que se refere a Pedro Nunes (na p. 
217): "Josef dei Medigo in seinem Buche Elem iiber mathematische Probleme (zuerst Amst. 
1629 gedr., dann in Odessa 1864, S. 275, vgl. S. 352, Maajan Cbatum A n f , ohne den 
Namen) zitiert Pedro Nunez, ,,den grossen Mathematiker von Samen der Juden", der in 
Lisabon ím J . 1541, am Oktober das „ H e r z des Skorpions" beobachtet habe. Dieser Pedro 
ist der bekannte Petrus Nonius oder Nonnius, dessen: „de Crepusculis" mit „ A L L A C E N " 
( I B N A L H E I T H A M ) Yl iss ip . 1542, und dessen: de Álgebra, Aritbmetica et geometria, 
Anrwerpen 1567 erschien — geb. 1492 in A lcaçar de Sal (die Nouv. Biogr. Univ. B d . 38 
(1862) p. 362, enthatlt Nichts iiber seine Herkunft)". 

1 4 Rodolfo G u i m a r ã e s , "Vida e descendência de Pedro Nunes", Boletim da Segunda 
Classe da Academia das Sciencias de Lisboa, 9 (1914-1915) 122-141 (na p. 123). 

1 5 A reprodução do original do texto relevante da obra de Joseph dei Medigo só foi 
publicada em Portugal passados alguns anos. N o trabalho de Rodolfo G u i m a r ã e s , " U m 
trecho do livro Sefer Mangjan Ganin de Joseph dei Medigo", Boletim da Segunda Classe da 
Academia das Ciências de Lisboa, 10 (1916) 247-[253] são apresentas reproduções 
faesimiladas do front ispíc io e das págs. 122 e 123 do livro de dei Medigo. Essas 
reproduções podem ver-se t a m b é m em Obras, I I , pp. 331-336, onde, a l é m disso, é fornecida 
a t radução (por Moses B . Amzalak e Mendel Driesendruck) dos trechos relevantes. 
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de um texto publicado em 0 Instituto,16 revelava publicamenre 
aos leitores portugueses, pela primeira vez, estes factos 
sensacionais o que, como diz, "causou a muitos estranhesa". 

No entanto, caberia a Joaquim Bensaúde, no seu livro 
Lastronomie nautique au Portugal à Vépoque des grandes découvertes 
(1912) a publicação de uma notícia mais circunstanciada sobre 
estas descobertas, com uma explicação para o possível modo 
como Joseph dei Medigo, em Amsterdão, podia estar ao corrente 
da situação portuguesa e, em particular, da ascendência de 
Nunes. 1 7 Além disso, Bensaúde fez introduzir na sua 
argumentação um outro elemento que se viria a revelar de 
grande significado em toda discussão em torno da ascendência 
de Nunes: o facto de Damião de Góis, contemporâneo do 
matemático, a ele se referir na Crónica de D. Manuel, como 
"português de nação" 1 8 , o que, segundo Bensaúde, identificaria 
irrefutavelmente a sua ascendência israelita. 

Estas novidades eram suficientes para surpreender muitos, mas 
o assunto viria a conhecer um desenvolvimento ainda mais 
sensacional, quando António Baião trouxe à luz do dia os até a í 
completamente desconhecidos processos dos netos do 
cosmógrafo na Inquisição. Numa comunicação à Academia das 
Ciências de Lisboa, depois publicada num periódico da 
Academia,19 António Baião revelava que um neto do 
cosmógrafo, de nome Matias Pereira, havia sido enunciado por 
judaizante - com uma primeira denúncia em Dezembro de 1621, 

1 6 Rodolfo G u i m a r ã e s , "Les M a t h é m a t i q u e s en Portugal. Appendice I I " , 0 Instituto, 58 
(1911) 37-45; o passo relevante está na p. 41. Depois publicado em separata: Les 
Mathématiques en Portugal. Appendices II (Coimbre: Imprimerie de 1 'Univers i té , 1911), com a 
passagem sobre a ascendência de Nunes na p. 10. 

1 7 Joaquim Bensaúde, LAstronomie Nautique au Portugal à Vépoque des Grandes Découvertes 
(Bern: Akademische Buchhandlung von Max Drechsel, 1 9 1 2 ) , pp. 5 9 - 6 3 . Bensaúde explica 
que: "Medigo vécut dans 1 ' in t imi té de Menasseh ben Israel, son imprimeur. C e s t chez lui 
que parurent ses oeuvres sur les m a t h é m a t i q u e s , écri tes toutes en hébréu. L a notice de 
Medigo sur Pedro Nunes provient donc du noyau des refugies portugais, soit à Amsterdam, 
I0ÍI à Hambourg" (pp. 60-61). [LAstronomie Nautique au Portugal à 1'époque des Grandes 
Découvertes está reimpresso in: Joaquim Bensaúde, Opera Omnia, Vol. I (Lisboa: Academia 
Portuguesa da His tór ia , 1 9 9 5 ) p p . 147-436]. 

"' Chronica do Felicíssimo Rei Dom Emanuel, composta per Damiam de Goes (...). E m Lisboa 
de Francisco Correa (...) 1566. N o Liv. I , cap. 101, foi. 103r: "Pero Nunez 

Português de nasçam que foi nellas hum dos doctos h o m é s de seu tempo (...)". 
Intónio Baião, "O m a t e m á t i c o Pedro Nunes e sua famíl ia à luz de documentos 

H"!'!'»' da Segunda Classe da Academia das Sciencias de Lisboa, 9 ( 1914-1915) 82-

191 
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a que se seguiram outras nos meses seguintes - tendo sido preso 
pela Inquisição de Coimbra a 31 de Maio de 1623, na sua quinta 
de Ardazubre, e ficado a ferros até 1631. E que outro neto, de 
nome Pedro Nunes Pereira - que nascera em Ardazubre em 
1589, era bacharel em Cânones - vivia em Lisboa e estava 
provido na capitania da fortaleza de Damão quando foi 
encarcerado pela Inquisição de Lisboa em 6 de Julho de 1623, 
volvido pouco mais de um mês sobre a prisão do irmão. Ficou 
encarcerado até 1632. No seu artigo, António Baião incluía 
trechos dos processos inquisitoriais, com excertos dos 
depoimentos das testemunhas de acusação e da defesa dos 
acusados, todos eles de enorme importância para o 
esclarecimento de vários aspecros da biografia de Pedro Nunes. 

Assim, no espaço de relativamente poucos anos, surgiam os 
três elementos que se vieram a tornar centrais em toda a 
discussão em torno da ascendência de Nunes: i) a referência que 
lhe faz o judeu Joseph dei Medigo numa obra escrita em 
Amsterdão, em 1629", ii) a brevíssima menção de Damião de 
Góis, que lhe chama "português de nação"; iii) os processos 
inquisitoriais de que foram vít imas os seus netos, sob a acusação 
de "judaizarem". Estes factos levaram a que muitos concluíssem 
sem hesitações que Nunes descendia de uma família judaica, 
uma opinião que se veio a tornar a mais consensual. Parecia, 
além disso, estar-se em presença de mais um episódio a atestar a 
inegável importância da tradição científica hebraica na ciência 
portuguesa dos séculos X V e X V I , como os historiadores 
(sobretudo Joaquim Bensaúde), por essa altura vinham 
demonstrando de forma cada vez mais convincente. 

Todavia, outros historiadores não aderiram tão rapidamente à 
mesma conclusão, apontando dificuldades várias na interpretação 
dos documentos ou mesmo retirando valor a alguns destes dados. 
Como entre os que assim procederam se contaram alguns dos 
mais abalizados estudiosos de Nunes esses argumentos têm 
obrigatoriamente de ser ponderados. 

J . M . Teixeira de Carvalho, sempre muito escrupuloso com as 
informações que veicula ou confirma, praticamente não deu 
relevo à questão da ascendência de Pedro Nunes. Num dos mais 
importantes resumos biográficos sobre o cosmógrafo até hoje 
redigidos, fez apenas uma menção passageira aos "curiosos 
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documentos" inquisitoriais publicados por António Baião. Mais 
à frente, depois de narrar em pormenor o conhecido episódio da 
cutilada, ocorrido com grande escândalo público no princípio de 
1578 e no qual uma filha de Pedro Nunes agrediu Heiror de Sá, 
Teixeira de Carvalho salientou a feroz animosidade que assim se 
constituiu entre os Sás e a família de Pedro Nunes. Referindo-se 
aos membros da família Sá (alguns dos quais aparecem como 
testemunhas de acusação do processo inquisitorial) apontou: 
"Parece-me que no fundo desta animosidade, há-de haver causa 
mais chã que a da pureza de sangue, e que por ventura se 
encontre em conflitos de interesses, talvez universitários, em que 
os Sás tenham tido contra eles Pedro Nunes. Deduzo isso de 
indícios vagos de leitura dos livros do Arquivo Universitário, 
que não chegaram porém a definir-se por forma a levarem-me a 
uma conclusão de clareza indubitável . Não desespero porém de 
encontrar um dia a prova que até hoje tenho procurado 
debalde".20 

A mais frontal contestação da origem judaica de Pedro Nunes 
foi levada a cabo por Diogo Pacheco de Amorim, numa sessão 
comemorativa realizada na Universidade de Coimbra em Janeiro 
de 1931. Comentando os depoimentos das testemunhas de 
acusação nos processos inquisitoriais dos netos, Pacheco de 
Amorim afirmou: "Claro que esta confirmação não é de grande 
peso, porque sucedia muitas vezes terem fama de cristãos-novos 
pessoas que o não eram. Pedro Nunes veio na idade de 42 anos 
para Coimbra, onde a sua família era desconhecida e as invejas 
não haviam de ser pequenas. A sua qualidade de médico bastaria 
para lhe crear a fama de judeu".2 1 Prosseguiu então a sua análise 
inspeccionando os argumentos invocados pelos netos, na sua 
defesa. Em particular, apontou o facto de esses depoimentos 
referirem que Nunes fora cavaleiro da ordem de Cristo e que isto 
confirmava o facto de ser um cristão-velho. Pacheco de Amorim 
analisou rambém o termo "português de nação" concluindo, 
contrariamente a Bensaúde, que esse termo "só pode designar 

'" A s 1 "<'t<>cs m ã o em J . M . Teixeira de Carvalho, "O Doutor Pedro Nunes", p, 1 26 e 
p O autor aproveitou t a m b é m para revelar que alguns dos elementos que se deduzem 

""">"»,"> inédita publicada pot Baião já eram seus conhecidos (pp. 172-3). 
'' Diogo Pacheco de Amor im, "Doutor Pedro Nunes", Revista da Universidade de 

(Mmlmi, I 11 •> i l) I 68-191; citação na p. 169. 
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português de raça ou português de nascimento".22 Colheu ainda 
um outro argumento de uma carta da rainha D . Catarina, de 21 
de Outubro de 1557, em que a soberana "ordena à Universidade 
que faça a Pedro Nunes todo o favor que se deve às pessoas por 
ela chamadas para o real serviço e mais sendo daquela qualidade". E 
concluiu: "Chamar a um judeu pessoa de qualidade seria uma 
impropriedade de linguagem em que não cairiam os secretários 
da rainha D. Catarina".23 

Naturalmente, esta questão suscitou também a atenção de 
Joaquim de Carvalho. Embora nunca tenha consagrado um 
trabalho específico ao assunto, o mais eminente de todos os 
estudiosos de Pedro Nunes pronunciou-se sobre ele em alguns 
passos dos seus escritos. Preciso e exigente, como era seu timbre, 
analisou os vários elementos em jogo e adoptou sempre uma 
atitude prudente, que contrasta com a facilidade com que 
frequentemente ela é apresentada. Ponderando este "assunto 
controverso" — como lhe chamou2 4 — Joaquim de Carvalho 
introduziu algumas observações críticas. Não atribuiu muito 
valor nem à declaração de Joseph dei Medigo, que considerou 
"talvez derivada daquela falta de escrupulosidade em assuntos de 
genealogia que é relativamente vulgar em judeus emigrados", 
nem ao convoluído processo inquisitorial a que foram sujeitos os 
netos, mas considerou como reveladora a breve frase de Damião 
de Góis 2 5 . Foi assim levado a rebater directamente a opinião de 
Pacheco de Amorim que havia contestado que a expressão 
"português de nação" fosse indicadora de ascendência hebraica. 
Na magnífica nota de enciclopédia que consagrou a Pedro 
Nunes, exprimiu-se nos seguintes termos: "é (...) legí t imo 
conjecturar" que os ascendentes de Pedro Nunes "tivessem sido 

2 2 Diogo Pacheco de Amor im, "Doutor Pedro Nunes", p. 170. 
2 3 Diogo Pacheco de Amor im, "Doutor Pedro Nunes", p. 183-
2 4 Joaquim de Carvalho, nas "Anotações" ao De crepusculis (Obras, I I , p. 334), faz um 

ponto da situação, aludindo à presumida ascendência israelita de Pedro Nunes como 
"assunto controverso, de que nos ocuparemos em volume ulterior destas Obras". 

2 5 Joaquim de Carvalho, "Nunes, Pedro", in: Grande Enclopédia Portuguesa e Brasileira, 
Vol. 19, p. 53. Poucos autores olharam para este assunto com a atenção que lhe dedicou 
Joaquim de Carvalho e rapidamente se propagaram imprecisões . Para dar apenas um 
exemplo, na Encyclopaedia Judaica ( Jerusalém: Encyclopaedia Judaica, 1971), Vol . 12, col. 
1273, lê-se: "Pedro Nunez (1492-1577) was a geographer wirh a strong attachment to 

Judaism." As datas estão erradas, a designação "geographer" é pouco acei tável , e o "strong 
attachment to Judaism" é uma suposição piedosa, sem indicações documentais (directas ou 
indirectas) que a fundamentem. 
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israelitas". Mas, acrescentou, "se os seus antepassados foram 
judeus pelo sangue e pela crença, Pedro Nunes não parece rer 
sido criado num meio familiar de tradições judaicas"26, e, mais 
tarde, noutra importante^ publicação, exprimiu-se de maneira 
igualmente reservada: "É possível que Pedro Nunes tivesse 
ascendência israelita, mas na denúncia dos netos adivinha-se a 
perseguição de uns vizinhos, fidalgotes do campo de Coimbra." 2 7 

Concordava assim com a interpretação que, pelo menos 
implicitamente, J . M . Teixeira de Carvalho já propusera, 
explicando a origem do processo inquisitorial movido contra os 
netos do cosmógrafo como resultado de rivalidades e inimizades 
várias, no qual as "questões de sangue" jogavam, quando muito, 
um papel secundário, ou serviam apenas para despoletar a 
perseguição inquisitorial. 

Todo este assunto mereceria ser inspeccionado com mais 
atenção, mas infelizmente aquelas que são talvez as peças mais 
importantes em todo este debate - os processos inquisitoriais 
movidos contra os netos de Pedro Nunes - levantam, pela sua 
própria natureza, enormes problemas interpretativos. Esses 
processos nunca foram estudados com atenção e o que deles é 
conhecido vem essencialmente dos excertos que António Baião 
publicou. Por isso, tudo o que se diga acerca deste assunto tem 
necessariamente um carácter provisório que só poderá ser 
ultrapassado quando esta importante documentação for objecto 
de um estudo muito mais detalhado. 

Os testemunhos contra os netos são vários e de diferente 
gravidade.28 Por junto, formam um repelente rol de denúncias 

2 6 Joaquim de Carvalho, "Nunes, Pedro", in: Grande Enclopédia Portuguesa e Brasileira 
Vol . 19, p. 53. 

2 7 Joaquim de Carvalho, "Uma obra desconhecida e inédi ta de Pedro Nunes, Defensão do 
trabalho da rumação do globo para a arte de navegar", in: Inédita ac Rediviva, Vol. I V (Coimbra, 
1952) p. ix. [Ver t a m b é m : Revista da Universidade de Coimbra, 17 (1953) 521-631]. 

2 8 Matias Pereira foi denunciado por A n t ó n i o Correia de Sá (3-12-1621), Jorge 
Coutinho (7-12-1621), Pedro Cabral Colaço, escrivão da C â m a r a de Coimbra (22-8-1622) e 
por Manuel de Seiça (10-2-1623). Encarcerado pela Inquis ição de Coimbra, em 31 de Maio 
de 1623 [Processo da Inquis ição n° 4724] . Pedro Nunes Pereira, foi denunciado por J o s é 
Coutinho, Manuel de Seiça, Pedro Cabral Colaço e seu filho, Manuel Cabral, Luís Veloso e 
A n t ó n i o de Oliveira, que t a m b é m foram os denunciantes do i r m ã o pois às denúncias que 
precederam a sua pr isão vieram juntar-se outras, posteriormente, de indiv íduos 
encarcerados na Inquis ição de Coimbra. Foi preso pela Inquis ição de Lisboa em 6 de Julho 
de 1623. [Processo da Inquis ição n° 8298]. 
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vagas, inimizades mal escondidas, e atestações de "fama" de 
judaísmo. Impressiona a quantidade dos testemunhos mas não a 
substância do que afirmam. No que se refere ao avô dos 
acusados, não apresentam dados de valor. 

Quanto à defesa, os netos de Pedro Nunes alegaram que 
tinham antigas desavenças com alguns dos acusadores. 
Sobretudo, como é evidente, rejeitaram as acusações, negando 
também que o seu avô fosse cristão novo. Nas palavras de Pedro 
Nunes Pereira: "Em todo o tempo que os ditos Pedro Nunes e 
D. Guiomar, sua mulher, avós delle réo, viveram neste reino até 
o tempo de seu fallecimento foram muito estimados dos 
príncipes, rei e senhores delle, vivendo e procedendo com muita 
christandade e satisfação de suas pessoas, sendo tidos, havidos e 
conhecidos por christãos velhos, gente nobre e principal e, por 
assim ser, foi mestre das sciencias de Mathematica e Filosofia dos 
senhores infantes D . Luiz, D . Duarte e da senhora D . Catharina, 
duquesa de Bragança, (....)"•29 

Quanto a Matias Pereira, declarou: "dr. Pedro Nunes, lente de 
Mathematica nesta Universidade, christão velho, natural de 
Alcácer do Sal e sua avó D . Guiomar, natural da cidade de Évora 
e não sabe se é christã nova". Mais à frente alegou ser neto do Dr. 
Pedro Nunes, "lente e mestre de mathematica d'el-rei D . João 
I I I e do infante D . Luiz e do senhor D . Duarte e d'el-rei D . 
Sebastião e foi português de nação, natural de Alcácer do Sal e 
era christão velho, por tal tido e havido, cavaleiro professo do 
hábito de N . S. J . Christo e por isso se lhe fizeram todas as 
diligencias e provanças". 3 0 

Dois factos são de reter nesta ú l t ima declaração. Em primeiro 
lugar, como notou Pacheco de Amorim, é importante observar 
que o seu neto, no mesmo trecho em que assegura que o seu avô 
era "cristão-velho" também o denomina "português de nação", 
revelando assim que esta designação não apontava 
obrigatoriamente para uma ascendência hebraica. Em segundo 
lugar, o apontamento importante de Nunes ter sido cavaleiro da 
Ordem de Cristo, facto que os netos julgaram de grande peso na 
sua defesa pois ambos o invocaram. Matias Pereira diz apenas 
que seu avô fora "cavaleiro professo do hábito de N . S. J . Christo 

2 9 A . Baião, "O m a t e m á t i c o Pedro Nunes", p. 91. 
3 0 A . Baião, "O m a t e m á t i c o Pedro Nunes", p. 92. 
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e por isso se lhe fizeram todas as diligencias e provanças", mas o 
depoimento de Pedro Nunes Pereira é mais desenvolvido e 
preciso: "o dr. Pedro Nunes, avô delle réo, pae da dita D . Isabel 
sua mãe, foi cavaleiro professo do habito de N . S. J . Christo em 
que foi provido por seus merecimentos e qualidade de sua pessoa 
pelo senhor rei D . João e I I I deste reino no anno de 1548; para 
romar o dito habito lhe foram tiradas informações de sua 
geração, ascendência e limpesa do seu sangue e de sua 
christandade com rigor, exame e inquirição, que se costuma tirar 
primeiro que entre na cavalaria e ordem dos ditos cavaleiros do 
habito de Christo, na forma das Constituições da dita ordem 
prout notum est, sem que já então, no dito anno de 1548, se lhe 
achasse raça alguma de mouro, judeu ou christão novo, nem falta 
em sua geração e com a dita informação se lhe lançou o dito 
habito de Christo e entrou na dita ordem e cavalaria em que foi 
professo, sem se dispensar com elle em defeito algum de seu 
sangue ou geração". 3 1 

Como todas as informações prestadas aquando dos processos 
inquisitoriais, também esta necessita de confirmação por via 
alternativa a qual, neste caso, se pode obter por duas vias 
independentes. Num documento de 23 de Setembro de 1583, 
em que se dá ordem de pagamento aos herdeiros de Pedro 
Nunes, é explicitamente referida a tença que o cosmógrafo-mor 
usufruía anualmente "com o habito da ordem de Nosso Senhor 
Jesu Christo". 3 2 Mais importante, existe uma lista de cavaleiros 
da Ordem de Cristo que confirma, na data de 9 de Abri l de 
1548, a admissão de Pedro Nunes. 3 3 Sabendo-se que a admissão 
na Ordem de Cristo exigia um exame de "pureza de sangue", 
parece assim estabelecida a condição de Pedro Nunes como 
cristão-velho. 

Todavia, nem mesmo este importante argumento contra a 
ascendência judaica de Pedro Nunes se pode considerar 

3 1 A . Baião, "O m a t e m á t i c o Pedro Nunes", pp. 91-92. 
3 2 Documento publicado em: A . Baião, "O m a t e m á t i c o Pedro Nunes", p. 86. 
3 3 N u m manuscriro que se preserva na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 

acha-se uma lista de cavaleiros da ordem de Cristo do século X V I , escrita por m ã o do século 
X V I I I ( B G U C , ms. 656 fols. 136-187). A n t ó n i o Machado de Faria publicou essa lista 
( A n t ó n i o Machado de Faria, "Cavaleiros da Ordem de Cristo no século X V I " , Arqueologia e 
História, 6 (1955) 13-73), na qual se regista a admissão de um Pedro Nunes, em 9 de Abri l 
de 1548 (p. 66), que, em face das palavras dos netos, não pode senão tratar-se do maremái ico 
Pedro Nunes. 
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definitivo pois é sabido que em alguns casos foram concedidas 
dispensas. Como um exemplo de especial significado pode 
referir-se o facto de Filipe I I I , em 1607, ter concedido o hábito 
de Cristo ao cosmógrafo João Baptista Lavanha "sem embargo de 
ser decendente da nação hebraica".34 Assim, permanece como 
possibilidade que Nunes, sendo cristão-novo, pudesse ser 
admitido na Ordem de Cristo. Mas neste caso teria de ter havido 
uma dispensa, facto do qual não se conhece qualquer vestígio. 
Pelo contrário, nas suas declarações, Pedro Nunes Pereira parece 
ter tido o cuidado de se defender contra esta objecção, dizendo 
que seu avô ingressara na Ordem de Cristo "sem se dispensar 
com elle em defeito algum de seu sangue ou geração". 3 5 

Seja como for, os netos de Pedro Nunes acabaram por ser 
condenados. 

Não é possível alongarmo-nos mais sobre este assunto e impõe-
se algum balanço, mesmo que provisório. Daquilo que 
conhecemos da documentação dos processos, somos levados a 
concordar com a opinião de Joaquim de Carvalho ( implícita 
também em J . M . Teixeira de Carvalho), parecendo-nos óbvio 
que nas acusações movidas contra os netos está muito mais em 
jogo do que a questão da "pureza de sangue" ou da prática da 
religião judaica. 

Quanto à informação veiculada por Joseph dei Medigo, 
julgamos tratar-se da menos sólida das três indicações. Não 
somos tão críticos como Joaquim de Carvalho, que a considerou 
talvez devida a "falta de escrupulosidade em assuntos de 
genealogia", e concordamos com a argumentação de Joaquim 
Bensaúde ao mostrar que dei Medigo estaria quase de certeza 
bem informado acerca da situação dos judeus em Porrugal. Mas 
não podemos deixar de observar que, depois das acusações e 
prisão dos netos, em 1621-1623, pode sempre admitir-se que na 
sua obra publicada em 1629 dei Medigo apenas ecoasse uma 

3 4 Documento de 10 de Abr i l de 1607, publicado em Sousa Viterbo, Trabalhos Náuticos 
dos Portugueses nos Séculos XVI e XVII, 2 vols. (Lisboa: Typographia da Academia Real das 
Sciencias, 1898). N a reprodução facsimilada (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1988), p. [208] 

« A. Baião, "O m a t e m á t i c o Pedro Nunes", p. 92. E interessante notar que apesar de o 
processo ter demorado vários anos, e apesar dos enormes esforços da acusação - que, ao longo 
de tempo, fez desfiar um deprimenre rol de testemunhas com denúncias pouco 
fundamentadas - não foi possível aos acusadores apresentarem qualquer evidência concreta 
de uma dispensa concedida a Pedro Nunes o que, naturalmente, desfatia toda a defesa. 
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fama que, uma vez desencadeados os processos inquisitoriais e 
consumados os encarceramentos, certamente circulou em 
Portugal, e de certeza nas comunidades hebraicas. 

A frase de Damião de Góis — o qual, à diferença dos netos e de 
dei Medigo, foi contemporâneo de Nunes - permanece assim, 
como Joaquim de Carvalho apontou, como o indício mais sólido. 
Infelizmente, a correcta interpretação de uma expressão de 
épocas passadas é sempre uma tarefa muito espinhosa e, neste 
caso, como vimos, parece estar sujeita a leituras diversas. 

Assim, e em resumo, este assunto da ascendência de Pedro 
Nunes não se pode considerar absolutamente clarificado e 
aconselha a que se use a mesma prudência empregue por 
Joaquim de Carvalho. Todavia, o facto de existirem três 
indicações que concorrem num mesmo sentido, mesmo sabendo 
que qualquer uma delas pode ser sujeita a crítica, faz pender o 
julgamento para um lado e leva-nos a afirmar que, no presente 
estado de conhecimentos, se deve afirmar que Nunes era 
provavelmente um cristão-novo. As objecções em contrário, 
embora importantes, não se podem considerar definitivas.3 6 

A carreira subsequente de Pedro Nunes faz suspeitar que a sua 
famíl ia tivesse, por alguma via, possibilidade de acesso à vida da 
Corte. Alguns biógrafos conjecturaram que o seu pai fosse algum 
feitor de propriedades da casa real, ou médico de D . João I I I , 
mas não há qualquer fundamento sólido para estas suposições. 3 7 

3 4 Aceitando a ascendência hebraica, uma questão diferente consiste em determinar em que 
medida este facto se reflectiu ou não na mentalidade, na formação, no perfil intelectual e nos 
trabalhos de Pedro Nunes. N ã o dispomos de qualquer maneira de avaliar as convicções íntimas de 
Pedro Nunes. Não há por isso qualquer fundamento para duvidar da fé cristã que anunciou 
exteriormente (p. ex. quando chama ao infante D . Henrique "estrénuo defensor da nossa fé", 
Obras, I I , p. 149). No que se refere aos seus trabalhos científicos, também é impossível descortinar 
influência directa — e até mesmo indirecta - de uma tradição científica especificamente judaica. 
(Sobre este assunto e, mais geralmente, sobre as fontes usadas por Nunes: Henrique Leitão, 
"Pedro Nunes, leitor de textos antigos e modernos", in: Aires A. Nascimenro (Coord.), Pedro 
Nunes e Damião de Góis - Dois Rostos do Humanismo Português. Actas do Colóquio no V Centenário 
do Nascimento (Lisboa: Guimarães Editores, 2002), pp. 31-58). Porém, é possível que alguns 
outros factos da sua vida se consigam explicar — por exemplo, a complexa história de composição 
do seu Libro de Álgebra e a circunstância de ter sido publicado em Antuérp ia - quando 
examinados à luz de uma possível inserção em redes de contactos judaicas. 

3 7 Como já se referiu, apenas Rodolfo Guimarães afirmou ter tentado investigar o assunto, 
sem apurar nada de concreto. E m "Vida e Descendência de Pedro Nunes", incluiu algumas 
considerações puramente especulativas: "Quem seria o pai de Pedro Nunes? Nenhuma alusão a 
êle é feita nos documenros citados pelo Dr. Simões Baião, nem nos demais do meu conhecimento 
que se referem ao Cosmógrafo-mór. [...] Presumo que o pai {...] fosse algum feitor de propriedades 
da casa rial, ou antes (segundo me sugeriu o meu ilustre colega Sr. Carlos du Bocage), médico de 
D . João I I I , pois nessa época quási todos os médicos da rial câmara eram israelitas. Só de esta 
forma compreendo as relações pessoais que, desde muito novo, quando ainda se não havia revelado 
como matemático eminente, Pedro Nunes mantinha com o rei" (pp. 128-129). 
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Pode também conjecturar-se que a família de Nunes tivesse alguma 
relação com duas distintas famílias de Alcácer, os Mascarenhas e os 
Salemas, que viriam a estar muito próximas da futura corte de D. 
João I I I . Mas tudo isto são conjecturas que em pouco ou nada 
alteram o nosso estado de quase total ignorância acerca da família, a 
infância e a juventude do nosso maior cosmógrafo e matemático. 

3. Estudos e início da carreira 
Nos anos vinte do século dezasseis Pedro Nunes estudou na 

universidade de Salamanca. E impossível precisar o ano em que 
teria ingressado nessa célebre universidade. Se dermos crédito ao 
parecer de um dos seus netos quando disse que seu avô se 
deslocara de Alcácer do Sal para fazer estudos universitários em 
Salamanca sendo ainda de "pouca edade", somos levados a 
colocar essa partida em torno de 1520, talvez um pouco antes.38 

Uma das primeiras indicações que possuímos relativamente à 
vida de Pedro Nunes refere-se a um acontecimento durante este 
período salmantino. Trata-se do facto, relatado pelos seus netos, 
de, em 1523, o jovem estudante ter contraído matr imónio com 
uma senhora chamada Guiomar Áreas 3 9 . Para além das 

3 8 J . Vicente Gonça lves analisou este assunto e propôs 1517 como o ano da partida de 
Nunes para Salamanca. A argumentação é interessante mas essencialmente especulativa. J . 
Vicente Gonçalves , "Passos de Pedro Nunes ao serviço do Rei", Memórias da Academia das 
Ciências de Lisboa (Classe de Ciências) , 26 (1984-85) 21-51. 

3 9 Pedro Nunes Pereira declara: "Pedro Nunes [•••] sendo de pouca edade se foi esrudar à 
Universidade de Salamanca onde, no anno de 1523, casou com a dita Guiomat de Areas, sua 
mulher, filha de Pedro Fernandes de Areas, cavalheiro castelhano, christão velho, visinho da dita 
cidade de Salamanca" (A. Baião, "O matemático Pedro Nunes", p. 90). Matias Pereira, contudo, 
apresenta uma informação que não é coincidente: "sua avó D . Guiomar, natural da cidade de Évora 
e não sabe se é christã nova" (A. Baião, "O matemático Pedro Nunes", 92). A notícia do casamento 
de Pedro Nunes, em 1523, com uma senhora de nome Guiomar Areas (ou Aires) só ficou bem 
estabelecida com esta publicação, por António Baião, dos processos inquisitoriais dos netos. A té 
essa altura circulou apenas a informação, recolhida por António Ribeiro dos Santos, de um 
casamento de Nunes com uma senhora de nome Isabel Tavares. Esta informação é certamente 
incorrecta, decorrendo de uma confusão com outro Pedro Nunes. Todavia, posteriormente à 
publicação das declarações dos netos, Rodolfo Guimarães ("Vida e descendência de Pedro Nunes", 
p. 131) veio afirmar que (por informe de Duarte Leite), já sabia que o apelido da mulher de Nunes 
era Areas, e também J . M. Teixeira de Carvalho veio dizer que, em virtude das suas investigações 
dos arquivos paroquiais de Coimbra, "o nome da mulher de Pedro Nunes conheço-o há muiro, de 
documenros em que corre por vezes completamente desfigutado" (J. M . Teixeira de Carvalho, "O 
Doutor Pedro Nunes", p. 162). Mais adiante (pp. 172-173) acrescentou: "O que embaraça estas 
investigações é o terem desaparecido os documentos originais, ficando deles simplesmente as cópias 
que não são muitas vezes da melhor leirura. Assim é que Apolônio, filho de Pedro Nunes nos 
aparece muitas vezes crismado em António, nome mais português e de melhor leitura [...] 
Guiomar d Arias (Aryas, Areas) é de os nomes todos o mais estropiado pelos escribas [...] O R do 
Arias foi lido por G e o nome transformado primeiro em D . Guiomar de Agias, depois, por não 
compreendido, em D . Guiomar de Aguiar que melhor soava a ouvidos portugueses". 
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informações não muito precisas transmitidas pelos netos, quase 
nada se sabe acerca desta senhora. Em particular, desconhece-se a 
data do seu falecimento, apenas se podendo afirmar que ainda 
vivia em Janeiro de 1566, mas que quase de certeza faleceu antes 
do seu esposo.40 Deste casamento há a notícia de terem nascido 
seis filhos, quatro raparigas e dois rapazes: Isabel, Briolanja, 
Francisca, Pedro Areas, Apolônio Nunes, e Guiomar. 4 1 

No estudo da vida de qualquer grande pensador, os anos de 
formação são sempre de grande importância, mas infelizmente 
também acerca deste período possuímos uma informação muito 
reduzida.42 Na universidade de Salamanca, Pedro Nunes deverá 
ter feito a sua primeira introdução ao estudo da Medicina, um 
percurso académico muito habitual em homens com alguma 

4 1 1 J . M . Teixeira de Carvalho, "O Douror Pedro Nunes", p. 112.: "Vivia ainda a 
mulher, em Janeiro de 1566 (...)". O nome da mulher de Pedro Nunes deixa de figurar na 
documentação dos ú l t i m o s anos de vida do cosmógrafo dando a entender que havia falecido 
entretanto. 

1 1 As declarações do netos (cf. A . Baião, "O m a t e m á t i c o Pedro Nunes") são a fonte 
principal para o estabelecimento da descendência de Pedro Nunes, embora outra 
documentação dispersa t a m b é m forneça elementos importantes. Seguimos aqui A. Fontoura 
da Costa, Pedro Nunes (1502-1578), (Lisboa: A g ê n c i a Geral das Colónias , 1938; 2a ed. 
Lisboa: A g ê n c i a Geral do Ultramar, 1969), pp. 10-13 e Manuel de Sousa Ventura, Vida e 
Obra de Pedro Nunes, pp. 18-19, que listam os filhos e netos de Pedro Nunes: 1) D . Isabel da 
Cunha, falecida em 1621; casou com J o ã o Pereira de Sampaio. Tiveram três filhos: a) 
A p o l ô n i o Matias Pereira, nascido em 1582, tendo falecido solteiro; b) Pedro Nunes Pereira, 
nascido em 1589, formado em Cânones, faleceu solteiro; c) R u y Pereira de Sampaio, falecido 
em Roma, T a m b é m solteiro. 2) D . Briolanja, que casou em 1566 com Manuel da Gama 
Lobo. Tiveram quatro filhos: a) D . Maria, freira em Santa Clara de Elvas; b) D . Inês, t a m b é m 
freira em Santa Clara de Elvas; c) D . Gabriela, freira no convento do Lorvão; d) Francisco da 
G a m a Lobo, cel ibatário até à morte. 3) D . Francisca, freira no Convento do Lorvão, faleceu 
antes de 1623. 4) Pedro Areas (ou Aires), que faleceu na índia . 5) A p o l ô n i o Nunes, que 
faleceu estando na índia . 6) D . Guimar, que seria a famosa "dama da curilada", rendo sido 
freira no Convento de Santa Cara de Coimbra e falecido antes de 1623. 

4 2 O per íodo salmantino da vida de Pedro Nunes só foi clarificado com as invest igações 
de Joaquim Ver í ss imo Serrão, Portugueses no Estudo de Salamanca (1250-1550) (Lisboa, 
1962), pp. 196-202. O principal problema que afecta a invest igação deste p e r í o d o da vida 
de Pedro Nunes reside na inexistência de livros de claustro da universidade de Salamanca 
para o pe r íodo entre 1512 e 1526, precisamente o per íodo em que Nunes aí teria sido 
esrudante, se é que foi ainda "de pouca edade" para Salamanca, como afirmaram depois os 
netos. Como úteis estudos de contexto, para a lém do trabalho de Ver í ss imo Serrão, vejam-se 
ainda: Armando de Jesus Marques, Portugal e a Universidade de Salamanca. Participação dos 
escolares lusos no governo do Estudo (1503-1512) (Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1980); Angel Marcos de Dios, "A transferência de escolares entre Salamanca e 
Coimbra", in: Universidade(s). História-Níemória-Perspectivas. Actas do Congresso "História 
da Universidade" (No 7 o C e n t e n á r i o da sua Fundação) Vol . 3 (Coimbra, 1 9 9 1 ) , pp. 155-
164; Maria Jesus Perez Ibánez, E l Humanismo Médico dei siglo XVI en la Universidad de 
Salamanca (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1998). 
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inclinação intelectual para assuntos científicos. Embora quanto 
ao detalhe dos seus estudos pouco possa ser adiantado com 
segurança, é do período da sua vida passado na universidade de 
Salamanca que nos chega a primeira menção documental que a 
ele se refere: Trata-se da sua eleição como conselheiro no estudo 
de Salamanca, a 29 de Maio de 1526. 4 3 Nesta data, Nunes vem 
já referido como "bachiller", tendo sido escolhido para substituir 
o bacharel António Vasques, conselheiro, que se ausentaria pelo 
período de quinze a vinte dias. Aparece novamente no claustro 
de 16 de Junho de 1526, assinando "bachiller p° nunez". Está 
também presente no claustro de 21 de Junho desse ano, mas o 
seu nome não aparece no conselho de 23 de Junho. 

Embora não se possa determinar precisamente a data em que 
obteve o seu bacharelato (certamente antes de 29 de Maio de 
1526), não parece haver dúvidas de que o obteve na universidade 
de Salamanca. O parecer do neto assim o leva a considerar, e a 
inexistência de qualquer documentação relativa a ele na 
Universidade de Lisboa, para esse período, vem em acordo desta 
possibilidade.44 

O bacharel Pedro Nunes pensou em prosseguir uma carreira 
em Salamanca e, a 8 de Agosto de 1526, interpôs oposição para 
uma cátedra em Artes. Mas este intento não resultaria pois a l i 
de Agosto o desfecho do concurso atribuiu esse lugar ao bacharel 
em medicina Henrique Fernandes, um dos muitos portugueses 
que nessa altura se encontravam em Salamanca. É muito 
possível, como referiremos adiante, que este fracasso viesse a ter 
repercussões importantes na carreira de Pedro Nunes. Na 
verdade, o seu nome desaparece a partir dessa data, aparte um 
"p° nunez" que surge como testemunha do bacharel artista Bento 
de Campos, em 4 de Maio de 1527, mas sobre o qual é 
impossível ter a certeza de tratar-se do futuro cosmógrafo e 
matemático. O neto Pedro Nunes Pereira deu o seu avô como 

4 3 A . U . S . , Claustros, livro 7, foi. 61. Este importante documento, o primeiro que se 
conhece da vida de Nunes, vem publicado em Joaquim Ver í ss imo Serrão, Portugueses no 
Estudo de Salamanca, p. 421. As informações que aqui apresentamos relativas à carreira de 
Nunes na universidade de Salamanca são recolhidas deste trabalho. 

4 4 Sem prerendermos questionar que tenha obtido o seu bacharelato em Salamanca, 
importa todavia observar que a documentação da universidade de Lisboa (no Auctarium 
Chartularii Universitatis Portugalensis) é relativamente omissa quanto aos bacharelatos, 
registando sobretudo os exames privados e os graus de licenciado e doutor. Sobre isto, veja-
se: Fernando Taveira da Fonseca, "Pedro Nunes na Universidade. I — Lisboa". 
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"lendo uma cadeira" na universidade de Salamanca, um parecer 
de que alguns historiadores se fizeram eco. Mas as investigações 
de J . Veríssimo Serrão levam a rejeitar que alguma vez Nunes 
tivesse tido um cargo docente nessa universidade.45 

Ou seja, nesta fase, a documentação apenas o localiza 
incontroversamente na universidade de Salamanca entre Maio e 
Agosto de 1526 (com alguma probabilidade, até Maio de 1527), 
e só o voltará a descobrir, já em Lisboa, em 16 de Novembro de 
1529, aquando da sua nomeação como cosmógrafo do reino. Mas 
Pedro Nunes voltaria a Salamanca alguns anos depois. 

As declarações de Pedro Nunes Pereira relatam o 
regresso do seu avô a Portugal de uma maneira muito específica: 
"estando o dito dr. Pedro Nunes lendo uma cadeira na dira 
Universidade de Salamanca o mandou chamar por cartas suas el-
rei D . João I I I deste Reino, para vir ler a cadeira de 
Mathematica na Universidade de Coimbra, que então o dito 
Senhor Rei queria reedificar, instituir e fundar na dita cidade e 
com estas cartas e mandado d'El-Rei se veio com a dita sua 
mulher D . Guiomar, para este reino 4 ou 5 anos antes da 
fundação da dita Universidade de Coimbra". 4 6 Assim nasceu o 
episódio da "chamada pelo rei", um dos episódios da vida de 
Pedro Nunes que mais interrogações levanta a qualquer 
biógrafo, pois não é de crer que esta afirmação do seu neto seja 
inteiramente correcta. 

A clarificação das circunstâncias que rodearam o regresso de 
Nunes a Lisboa não é um assunto menor. O seu esclarecimenro 
permit irá lançar luz sobre a questão verdadeiramente central de 
saber onde é que ele aprendeu matemática. No fundo, o 
problema que se coloca é o seguinte: Teria já Nunes, no final do 
seu período salmantino, competência avançada (e fama dessa 
competência) em questões matemáticas? Se foi este o caso, então 
a sua formação científica deveu-se ao ambiente e talvez a aulas na 
universidade de Salamanca. Para além do testemunho do seu 

4 5 O passo do neto está em A . Baião, "O m a t e m á t i c o Pedro Nunes", p. 90, mas já R. 
G u i m a r ã e s ("Vida e descendência de Pedro Nunes", p. 135) duvidara de tal cargo, afirmando 
que as informações que recolhera da universidade de Salamanca não revelavam qualquer 
Pedro Nunes nas listas de mestres. Joaquim Ver í ss imo Serrão, (Portugueses no Estuda de 
Salamanca, p. 200) afirmou taxativamente que não há fundamento para associar Nunes a 
tarefas docentes em Salamanca, em qualquer per íodo . 

4 6 A . Baião, "O m a t e m á t i c o Pedro Nunes", pp. 90-91-
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neto, em abono desta possibilidade concorre também o facto de, 
passado pouco tempo após o seu regresso a Portugal, em 16 de 
Novembro de 1529, ter sido nomeado cosmógrafo do reino, um 
cargo que, naturalmente, suponha uma competência confirmada 
em questões técnicas e científicas. 

Todavia, dado que a cadeira de matemática só foi estabelecida 
na universidade de Coimbra em 1544, é difícil aceitar que 
Nunes viesse para Portugal com o objectivo de ocupar uma 
cátedra que só seria criada muitos anos depois. Vicente 
Gonçalves 4 7 sugeriu que esta chamada — se, de facto, foi de uma 
chamada que se tratou - esteve associada às competências 
médicas de Pedro Nunes. Neste caso, a sua formação matemática 
teria sido adquirida em Lisboa. Mas esta hipótese levanta por sua 
vez outras interrogações. Exige, por exemplo, que a sua fama 
como médico fosse verdadeiramente excepcional. Em 1527 era 
apenas um bacharel em Medicina, e não parece muito fácil 
admitir que não houvesse à data outros médicos capazes em 
Portugal, sendo necessário chamar um que estava fora do país. 

Admitindo que se tratou de "uma chamada pelo rei", coloca-se 
ainda uma outra questão: Como chegou D. João I I I ao 
conhecimento de Pedro Nunes? Uma possível explicação poder-
se-ia talvez encontrar nas suas ligações a pessoas próximas da 
corte, já aludidas atrás. Não é difícil aceitar que, por exemplo, 
Rui Salema seguisse com satisfação os sucessos académicos do 
seu conterrâneo (talvez mesmo conhecido) em Salamanca, e disso 
informasse o rei. Outros seus conhecidos de Salamanca, como 
Aires Barbosa ou André de Resende, tinham boas ligações à 
corte e poderiam ter sido eles a informar o rei. De concreto, 
porém, pouco mais se pode adiantar, mas vale a pena assinalar 
que, a despeito das muitas interrogações, esta tese que supõe 
uma chamada directa pelo rei quadra bem quer com a acção 
desenvolvida por D . João I I I , quer com as futuras relações de 
proximidade entre os dois homens. 

Há ainda uma outra possibilidade a considerar. Teria Pedro 
Nunes, por sua própria iniciativa, usado de alguns 
conhecimentos na corre para tentar regressar a Portugal? Pouco 
sabemos da sua carreira académica em Salamanca, mas o que 
sabemos não é inconsistente com esta suposição. Como vimos, 

4 7 J . Vicente Gonça lves , "Passos de Pedro Nunes ao serviço do Rei", pp. 23-24. 
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em Agosto de 1526, isto é, pouco antes da "chamada" pelo 
Rei, Nunes havia concorrido à oposição para uma cátedra de 
Artes, que acabou por não ganhar. Esta é a única debácle 
assinalável na sua carreira, e parece lógico que, em face do 
resultado negativo, tivesse considerado um retorno a Portugal. 
Vista à distância de séculos, a situação de Nunes não parece 
muito famosa nessa altura. Em 1526-27 não era já 
propriamente um jovem. Estava casado e quase de certeza era 
pai. Tivesse ele bons contactos na corte, e a hipótese de 
regressar seria certamente de considerar. Poderia com isso 
alterar radicalmente a sua carreira - como veio a acontecer. A 
única informação que dispomos acerca deste episódio central na 
vida de Pedro Nunes vem das declarações de seus netos, mas 
não é difícil admitir que, passado mais de um século, na 
tradição das lembranças familiares, aquilo que fora uma 
pensada decisão na carreira de um jovem e ambicioso bacharel 
em busca de um ambiente mais favorável para progredir na sua 
carreira, viesse relatado como um honroso convite, com 
carácter de urgência, pelo rei. 

Independentemente das razões e do modo pelo qual veio de 
Salamanca para Lisboa, o facto é que, de 1529 (ou até mesmo 
antes) até à sua morte, Pedro Nunes foi um homem protegido 
pelo rei, e um homem que desenvolveu a sua carreira no 
ambiente da corte. Foi a í que se revelou como matemát ico de 
excepção e foi com o apoio real que a sua carreira se 
desenvolveu, inclusivamente quando foi preciso enfrentar a 
universidade de Coimbra, como sucedeu aquando da sua 
jubilação. Foi na corte que Nunes se viu encarregue pela 
primeira vez da docência de matérias científicas. Foi no 
ambiente da corte, entre príncipes, jovens fidalgos, intelectuais 
e outros interessados, que apresenrou algumas das suas 
descobertas, realizou algumas observações astronómicas, e 
preparou vários dos seus trabalhos. A carreira científica de 
Pedro Nunes é dificilmente explicável sem o mecenato dos 
monarcas, em especial de D . João I I I . 

Acerca dos anos de formação de Pedro Nunes, importa ainda 
analisar um outro acontecimento dado que, por um passo numa 
das suas obras se conclui que terá estado na universidade de 
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Alcala. 4 8 Quase nada mais se pode adiantar acerca desta 
estadia a qual, de resto, nem se pode confirmar por 
documentação dessa universidade.4 9 Todos os historiadores 
concordam em descartar a possibilidade de uma l igação formal 
de Pedro Nunes (como aluno ou como professor) a essa 
universidade, mas têm discutido a data em que tal estadia teve 
lugar. 

Pode situar-se uma possível estadia (ou visita) em Alcala 
no período entre 1526/7 e 1529, isto é, no período 
compreendido entre o cessar de notíc ias sobre ele em 
Salamanca, e o seu aparecimento confirmado em Lisboa. Para 
mais, o desaire que sofreu, em Agosto de 1526, com a não 
obtenção de uma pretendida cátedra em Artes fornece um 
bom motivo para a partida de Salamanca.50 No entanto, 
como se expl icará mais adiante, a documentação para o 
per íodo entre 1537 e 1544 regista um importante hiato que 
se poderá explicar com uma viagem a Alcala. Esta foi a 
opinião de Joaquim de Carvalho que, depois de uma 
inspecção das várias possibilidades concluiu ter "quasi a 
certeza de que [Pedro Nunes] visitou Alcala depois de 

4 8 A passagem é a que se pode ler nos Opera (1566), p. 48 (no De arte atque ratione 
navigandi (1573), p. 31): "Quin in opere illo magno Hispanice ab eo conscripto quod in 
Complutensi extat Bibliotheca ipsas tabulas quae circumferuntur posuit, tabulas etiam 
Prolemaei et Albategmi, ut liceret cuiuis quibusliquet tabulis uti." Sobre este ponro, 
Joaquim de Carvalho afirmou: "Segundo o nosso ponto de vista, ressalta claramente {...] que 
Pedro Nunes viu em Alcala de Henares, na biblioteca da então famosa Universidade 
complutense, o manuscrito dos Libros dei saber de astrologia de Afonso o Sábio." (Obras, I I , 
371). 

4 9 Sem explicar exactamente a que investigações se referia, Rodolfo G u i m a r ã e s ("Sur la 
vie et 1'oeuvre de Pedro Nunes", p. 60) afirmou que "les recherches faites aux archives de 
cette ancienne Univers i té" nada revelaram sobre uma estadia de Pedro Nunes. Mais preciso, 
e em resultado das suas própr ias investigações, Joaquim Ver í ss imo Serrão, "Contr ibuição 
para o estudo dos portugueses na Universidade de Alcala (1509-1640)", Revista Portuguesa de 
História, 17 (1978) 37-54, confirmou: "Não se pode documentar a fixação do bacharel Pedro 
Nunes [na Universidade de Alcala]" (p. 42). 

5 0 Esta é a opinião de J . Ver í ss imo Serrão, expressa nos seguintes termos: "Muito 
certamente [...] Pedto Nunes deixou Salamanca, magoado com o fracasso obtido; e como a 
sua presença em Lisboa somente se comprova em 1529, talvez não fosse descabido seguir-lhe 
o rasto numa curta estadia na Universidade de Alcala de Henares. Tal é o parecer, com que 
estamos de acordo, de Rodolfo G u i m a r ã e s , quando escreve que « P e d r o Nunes se realmente 
esteve em Alcala, presumo que seria por pouco tempo, posteriormente e a seguir à sua 
estadia em Salamanca»" (J. Ver í s s imo Serrão, Portugueses no Estudo de Salamanca, p. 198). 
Reafirma o mesmo parecer em Joaquim Ver í ss imo Serrão, "Contr ibuição para o estudo dos 
portugueses na Universidade de Alcala (1509-1640)", Revista Portuguesa de História, 17 
(1978) 37-54, na p. 42. 
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15 3 7". 5 1 Seja como for, não se pode pôr de parte a 
possibilidade de, numa breve viagem, Nunes ter visitado a 
famosa universidade, num outro ano qualquer, anterior à data 
em que redigiu o passo que revela a sua estadia em Alcala. 5 2 

4. Anos de transição 

Os anos entre o final da década de vinte e meados da década de 
trinta foram centrais na definição da carreira, do perfil 
intelectual, e dos interesses de Pedro Nunes. Foram os anos em 
que o jovem bacharel concluiu a sua formação como médico mas 
em que, ao mesmo tempo, se ocupou a dar aulas nos Estudos 
Gerais em Lisboa, da tutoria científica dos príncipes irmãos de 
D . João I I I , e das suas obrigações como cosmógrafo do reino. 
São, pois, os anos em que o bacharel se transforma no professor, 
matemático e cosmógrafo. 

A primeira indicação concreta desta mudança é o facto, já 
aludido acima, de em 16 de Novembro de 1529, Pedro Nunes 
ter sido nomeado cosmógrafo do reino. 5 3 Iniciava-se assim a 
ligação às actividades náuticas que se viria a revelar central na 
definição dos seus interesses intelectuais e da sua carreira. 

Em paralelo com esta nomeação, iniciava também uma carreira 
universitária em Lisboa.54 Sendo bacharel, os estatutos 

5 1 Joaquim de Carvalho, in Obras, I I , p. 372. 
5 2 H á razões para crer que Nunes se terá deslocado a Espanha em algumas ocasiões. N u m 

livro do século X V I que pertenceu a Pedro Nunes, Ephemerides lo. Baptistas Carelli Placentini, 
Ad Annos XIX. Incipientes ab Anno Christi MDLVII. Usque ad Annum MDLXXV (...) 
Venetiis: E x Officina Erasmiana, Vicentiij Valgrisij , 1557, (Biblioteca do Museu de 
Marinha, 5300 A r m . 33) encontra-se um conjunto de anotações marginais (muito 
mutiladas), quase de certeza pela m ã o do própr io m a t e m á t i c o . N u m a delas, correspondendo 
à data de 17 de Fevereiro de 1561, pode ler-se: "parti de L x 1 p castelã cõ fra [?]ches". Apesar 
dos problemas que este tipo de inscrições levanta, o seu aparecimento serve para lembrar a 
possibilidade de que Nunes tenha feito viagens curtas fora de Portugal. 

5 3 A . N . T . T , Chancelaria ae D. João 111, Liv. 48, foi. 120v. Este importante documento 
pelo qual D . J o ã o I I I toma como cosmógrafo "o bacharel pedro nunez" foi já publicado em 
vários locais. Veja-se: Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-1537) Vol X I I I (1526-
1529), p. 544, Doe. 5980. 

5 4 Para o percurso univers i tá r io de Pedro Nunes em Lisboa veja-se J . M . Teixeira de 
Carvalho, "O Doutor Pedro Nunes", e J . Vicente Gonça lves , "Passos de Pedro Nunes ao 
serviço do Rei". Ac ima de tudo é fundamental o trabalho de Fernando Taveira da Fonseca, 
"Pedro Nunes na Universidade. I - Lisboa" [a publicar no volume de homenagem ao Prof 
A . Luis de Oliveira Ramos organizado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto], 
que corrige algumas imprecisões de esrudiosos anteriores. Sigo essencialmente a descrição 
exposta por F. Taveira da Fonseca. 
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manuelinos estipulavam como um de dois caminhos possíveis 
para alcançar a licenciatura a leccionação de cursos públ icos . 5 5 

Assim, a 20 de Novembro de 1529 apresentou-se como um dos 
opositores à substituição de uma cadeira de Filosofia Moral (ou 
de Lógica, pois os termos do concurso não são claros) na 
faculdade de Artes, no que veio a ter sucesso: a 4 de Dezembro 
ganhava a oposição, sendo preferido aos outros concorrentes 
Garcia de Orta, João Leão e Frei Lourenço. Passado pouco 
tempo, a 15 de Janeiro de 1530, o Conselho da Universidade 
encarregou-o de acumular a regência de Lógica, em substituição 
de João Ribeiro que renunciara a essa cadeira de que era o 
proprietário; e, a 1 de Outubro desse ano, foi eleito deputado 
lente pela faculdade de Artes, o primeiro cargo administrativo 
que teve na universidade em Portugal. 

Do conteúdo das suas aulas nada se sabe, e o que está 
documentado é apenas que, no início do ano de 1532, 
abandonou a regência da cadeira de Lógica que o claustro do 
Estudo entregou (a 27 de Janeiro de 1532) ao licenciado Garcia 
d'Orta. A saída de Pedro Nunes teve muito provavelmente que 
ver com a necessidade de cuidar da sua própria carreira, 
libertando-se do peso dos encargos docentes. De facto, deve ter 
obtido o seu grau de licenciado em Artes (mas ainda não em 
Medicina) em torno destas datas, pois a 7 de Fevereiro de 1532 
vota, já com a designação de licenciado, na substituição da 
cadeira de "estrologia" ganha pelo pelo bacharel João de Castro. 
Seguidamente, a 16 de Fevereiro, vai à Sé de Lisboa tirar os 
pontos para o seu exame privado - prova máxima para os que 
desejavam obter os graus académicos superiores - em Medicina, 
tomando o grau de doutor no dia 3 de Março de 1532. 5 6 

Uma vez obtido o doutoramento em Medicina, começa a 
participar em júris e outros actos académicos, e logo a 17 de 

5 5 Como explica F. Taveira da Fonseca ("Pedro Nunes na Universidade. I - Lisboa"): "Os 
bacharéis que queriam fazer-se licenciados podiam optar por uma de duas vias: ou cursar, 
lendo publicamente, e, ao mesmo tempo frequentar a cadeira de Prima da respectiva 
faculdade; ou, alternativamente, demonstrar a sua suficiência, fazendo uma prova públ ica 
que constava de três lições, preparadas de "hum dia pera o outro", mediante consentimento 
do Conselho. Uns e outros teriam de fazer depois "suas r ipit ições solemnes respondendo aos 
que arguir quiserem", ou seja, deveriam submeter-se a uma prova de maruridade na qual 
expunham um tema e enfrentavam o debate com todos aqueles que nele quisessem intervir. 
Só cumpridos estes requisitos, poderiam requerer entrar em exame privado". 

5 6 Continuamos a seguir F. Taveira da Fonseca ("Pedro Nunes na Universidade. I -
Lisboa"), que indica a documentação relevante e assinala algumas anomalias nesses registos. 
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Março de 1532 testemunha o grau de doutor em Medicina de 
António Mendes. 

A 6 de Abr i l de 1532 o Conselho ordena que Pedro Nunes leia 
uma cadeira de Metafísica em vez das duas lições de Filosofia que 
tinha a seu cargo, devido ao escasso número de alunos presentes 
nestas aulas. Com esta nomeação se terminaram muito 
provavelmente as suas tarefas docentes (mas não a sua 
participação na vida da universidade), pois na tabula legentium do 
início do ano de 1532-33 o seu nome já não figura. 

Pouco depois Pedro Nunes fez uma viagem a Salamanca para 
garantir o seu grau também nesta universidade. A 22 de Maio de 
1532 "probo (...) un curso en medicina deste ano con Francisco 
Monje y Francisco Hernandez y los juraron" 5 7. Este retorno à 
universidade onde iniciara os seus estudos não deve ter sido 
muito demorado dado que, a 10 de Novembro de 1532, já 
aparece em Lisboa, como membro do júri do exame privado em 
Medicina de Jerónimo Fernandes. 

Nos anos seguintes, a documentação continua a mostrar-nos 
Pedro Nunes ligado à vida da Universidade: A 15 de Fevereiro 
de 1534 é membro do júri do exame privado em Medicina de 
Diogo Lopes; a 17 de Novembro de 1535 é membro do júri do 
exame privado em Medicina de Luís Nunes e, dias depois (21 
Novembro 1535), testemunha no doutoramento do mesmo Luís 
Nunes. A 22 de Janeiro de 1537 surge como arguente no exame 
privado de Manuel Noronha. 

Em resumo, Pedro Nunes foi professor no curso de artes da 
universidade de Lisboa apenas entre finais de 1529 e meados de 
1532, isto é, durante três anos lectivos; mas manteve-se ligado, 
pela faculdade de medicina, à vida desta universidade até 1537. 

Ao chegar ao Estudo Geral de Lisboa, Pedro Nunes entrou em 
contacto com um interessanre grupo de antigos alunos da 
universidade de Paris. De especial interesse é o facto de alguns 
desses, como Francisco de Melo, Pedro Margalho e João Ribeiro, 
terem recebido formação em matemática e convivido com alguns 
eminentes matemáticos de Paris. Dos três, Francisco de Melo era 

5 7 A informação foi apurada por J . Ver í ss imo Serrão (Portugueses no Estudo de Salamanca, 
p. 200): "Cursos de Pedro Nunez, medico. A veinte y dos dias de mayo dei dicho afio de 
1532 probo el susodicho un curso en medicina desce ano con Francisco Monje y Francisco 
Hernandez y los juraron." (A.U.S . , Cursos, Liv. 543, foi. 21v). 
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mesmo um matemático de grande capacidade. Outros possuíam 
conhecimentos matemáticos e estavam incumbidos de tarefas 
docentes na corte e as crónicas registam ainda a presença de 
muitas outras personalidades, de formações e talentos diversos — 
médicos, astrólogos, etc. - de menor calibre intelectual mas com 
interesse por assuntos científicos. Não dispomos de dados acerca 
das relações de Nunes com esses homens, mas não é de crer que 
elas tenham sido totalmente alheias ao despontar, ou ao 
consolidar, dos interesses matemáticos do novo mestre. Em 
particular, é muito plausível que o contacto com Francisco de 
Melo tenha, de alguma maneira, influído na definição dos 
interesses intelectuais de Pedro Nunes, muito embora, nestas 
datas, Melo já tivesse abandonado a sua dedicação aos estudos 
matemát icos . 5 8 

A declaração de Pedro Nunes Pereira, ao informar (com pouca 
precisão) que seu avô regressara de Salamanca a Lisboa "4 ou 5 
anos antes da fundação da dita Universidade de Coimbra, os 
quaes gastou em ler nesta cidade de Lisboa, por mandado de S. A. 
um curso de Artes, Philosophia e Mathematica'"'9, bem como o 
passo na carta de jubilação de Pedro Nunes (1562) no qual, 
referindo as cadeiras que ele regera em Lisboa, se diz: "estando em 
esta cidade de lisboa onde leo tres anos huum Curso dartes com 
algumas matematiquas"60, obrigam a considerar se teria também 
ensinado Matemática na universidade da capital. Os historiadores 
que examinaram este tópico concordam em ler essas referências ao 
ensino de matemática na universidade de Lisboa de uma forma 
puramente genérica, isto é, como indicando assuntos de 
matemática que Nunes abordaria nas suas cadeiras de artes, não 
se conhecendo fundamento sólido para supor que tivesse ensinado 

5 8 Sobre Francisco de Melo (1490-1536), veja-se: A n t ó n i o Ribeiro dos Santos, "Da vida 
e escritos de D . Francisco de Mello", Memórias de Literatura Portuguesa publicadas pela 
Academia Real das Ciências de Lisboa, 1 (1806) 237-249; Luís de Matos, Les Portugais a 
1'Universitè de Paris entre 1500 et 1550 (Coimbra: por ordem da Universidade, 1950); Luís de 
Matos, Les Portugais en France au XVIe siècle: Études et Docurnents (Coimbra: Universidade de 
Coimbra, 1952); A n d r é de Resende, Oração de Sapiência (Oratio pro Rostris), t radução de 
Miguel Pinto de Meneses, int rodução e noras de A. Moreira de Sá (Lisboa: Instituto de Alta 
Cultura, 1956). [ A Oratio pro Rostris de A n d r é de Resende (ed Moreira de Sá) foi 
recentemente reimpressa em: Algumas Obras de André de Resende Vol. 1 (1531-1551). Fac-
s ími le de três edições quinhenristas impressas e de um manuscrito em 1* edição do 
humanista eborense... (Lisboa: Câmara Municipal de Évora, 2000)]. 

5 y A . Baião, "O m a t e m á t i c o Pedro Nunes", p. 9 1 ; o i tál ico é nosso. 
6 0 Documento publicado em: J . M . Teixeira de Carvalho, "O Doutor Pedro Nunes", pp. 

106-108 (citação na p. 106). 
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um curso exclusivamente de matemát ica . 6 1 

Em vista da carreira futura de Nunes é também interessante 
procurar determinar se terá chegado a praticar como médico, 
assunto a que nenhuma fonte dá grande relevo. Para além dos 
argumentos conjecturais que alguns biógrafos explanaram, a 
evidência comprovada de actividades enquanto médico é muito 
fragmentária e aponta, quando muito, para uma resposta positiva 
num breve período da sua vida. 6 2 De todas as formas, em 1548 era 
já claro que Nunes abandonara as suas actividades como médico. 6 3 

Este período da vida de Pedro Nunes que temos estado a 
descrever foi de intenso trabalho já que, além destes vários encargos 
e ocupações, por esta altura, a convite de D. João I I I , começara 
também a dar aulas aos infantes, irmãos do rei. Esta actividade 
como tutor científico dos príncipes viria a revelar-se de grande 
importância na sua carreira. A confirmação deste encargo recolhe-se 
de muitas vias, mas em particular de umas linhas redigidas pelo 
próprio cosmógrafo, quando escreveu: "Ensiney aos excelentisimos 
Príncipes o Infante D . Luys, o Iff. Dom Anrrique e o Iff dom 
duarte".64 Assim, portanto, até à data em que redigiu estas linhas, 

6 1 Este é o parecer de Joaquim de Carvalho (in: Grande Enclopédia Portuguesa e Brasileira, 
Vol. 19, p. 55) e de F. Taveira da Fonseca ("Pedro Nunes na Universidade. I - Lisboa"). 

6 2 Trata-se essencialmente de uns lançamentos de pagamentos a Pedro Nunes, como 
"físico" (isto é, médico) do infante D . Henrique, para o per íodo de 1538 até 1553, 
constantes do Livro da Fazenda do Infante D. Henrique (BP Évora, Cod. CVII/1-29) . Foram 
publicados em: Joaquim de Carvalho, "Pedro Nunes, mestre do cardeal infante D . Henrique. 
Nota breve a propós i ro de novos documentos nonianos da Biblioteca eborense", A Cidade de 
Évora, 7, Nos. 21-22, (1950) 3-13. [Também em: Obra Completa [de Joaquim de Carvalho], 
Vol. V (Lisboa: Fundação Calousre Gulbenkian, 1987) pp. 317-327]. N ã o é de crer que' 
Nunes actuasse como m é d i c o durante todo este pe r í o d o (1538-1553); pelo menos, desde 
1548 que era púb l i co que ele "abandonara a medicina", como se explica no texto. 

6 3 N u m discurso pronunciado em 1548 na universidade de Coimbra, o rhetor J o ã o 
Fernandes aludiu explicitamente ao facto de Nunes ter abandonado a prát ica da medicina, 
num trecho que vale a pena reproduzir: "o amor da divina Matemát ica arrebatou-te da terra 
para o céu, onde, já que não há lugar para as enfermidades, com razão afastaste, não a ciência, 
mas a prát ica da medicina." Destas palavras se recolhe que por esta data Nunes já não exercia 
medicina. Vid . J o ã o Fernandes, A Oração Sobre a Fama da Universidade (1548), Prefácio, 
Int rodução, Tradução e Noras de Jorges Alves Osór io , (Coimbra: Faculdade de Letras dá 
Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos, 1967), p. 147. 

6 4 O passo vem no manuscrito de Pedro Nunes que presentemente se encontra na 
Biblioteca Nacional de Florença (Códice Palatino, n° 825). Este manuscrito foi publicado 
com um precioso esrudo i n t r o d u r ó r i o , por Joaquim de Carvalho, "Uma obra desconhecida e 
inéd i ta de Pedro Nunes, Defensão do trabalho da rumação do globo para a arte de navegar", in: 
Inédita ac Rediviva, Vol. I V (Coimbra, 1952), onde está t a m b é m uma reprodução 
facsimilada do manuscrito. A citação está na p. 31. [Ver t a m b é m : Revista da Universidade de 
Coimbra, 17 (1953) 521-631]. Joaq uim de Carvalho data o texto, especulativamente, como 
sendo anterior à pub l icação do De crepusculis (1542), mas em rigor apenas se pode afirmar 
que é forçosamente de antes de 1555, pois é dedicado ao infante D . Luís (fal. 1555). 
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Pedro Nunes ensinara já a três membros da casa real. 
Não é fácil estabelecer com precisão o período durante o qual 

deu aulas ao Infante D . Luís (1506-1555), apesar da ocorrência 
destas aulas não oferecer qualquer dúvida pois vem confirmada 
por diversas fontes. Não apenas o assegura o passo atrás citado, 
mas ainda outra documentação, nomeadamente um alvará de 14 
de Novembro de 1564 que alude ao ensino de "ciências 
matemáticas e filosofia" ministrado ao infante.6 5 Em igual 
sentido são os pareceres de alguns contemporâneos e dos 
biógrafos do infante, que invariavelmente referem Nunes como 
seu mestre.66 J . Vicente Gonçalves 6 7 argumentou que as aulas a 
D. Luís (que teriam como alunos também D . João de Castro e 
Martim Afonso de Sousa) se teriam iniciado em Novembro de 
1527 e terminado em Junho de 1531. A argumentação é muito 
plausível mas usa apenas evidência indirecta pois a 
documentação disponível não permite precisar inequivocamente 
estes acontecimentos. Mas se assim foi, o início deste importante 
encargo junto da família real teria antecedido a sua nomeação 
como cosmógrafo (1529), sendo cronologicamente a sua primeira 
tarefa em Lisboa, o que parece estreitar ainda mais a 
proximidade enrre Nunes e o rei, e torna a clarificação das 
circunstâncias em torno do seu regresso de Espanha ainda mais 
importante. 

Mesmo admitindo que, num primeiro momento, essas aulas 
tivessem terminado em 1531, tudo leva a crer que Pedro Nunes 
nutriu grande apreço pelas capacidades de D . Luís e que com ele 
manteve algum tipo de tutoria ou de acompanhamento em 
assuntos científicos ao longo dos anos. O primeiro trabalho de 
Nunes, o Tratado da Sphera (1537), abre com uma dedicatória 

6 5 A . N . T . T . , Chancelaria de D . Sebastião e D . Henrique, Doações, Liv. 14, foi. 352. 
Publicado em: Sousa Viterbo, Trabalhos Náuticos dos Portugueses nos Séculos XVI e XVII 
(Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988), p. [264] ; t a m b é m em: A . Baião, "O 
m a t e m á t i c o Pedro Nunes", p. 95. 

6 6 D a m i ã o de G ó i s , Chronica do Felicíssimo Rei Dom Emanuel (1566), escreve acerca de D . 
Luís: "Nas artes liberaes teve por mestre ho doctor Pero nunez Por tuguês de nasçam, que foi 
nellas hum dos doctos homens de seu tempo, nas quaes este Pr ínc ipe foi t a m b é m doctrinado, 
que se has quisera ler publicamente, ho fezera sem lhe faltar audi tór io , & nellas compôs hum 
livro de modos, proporções , e medidas" (foi. 103r); D . A n t ó n i o Caetano de Sousa, História 
Genealógica da Casa Real Portuguesa, t. I I I , (Lisboa, 1737), p. 362, diz que o infanre "(...) com 
grande applicação fez hum Tratado dos modos, proporçoens , e medidas; e outros sobre a 
Quadratura do Circulo (...)". 

6 1 J . Vicente Gonça lves , "Passos de Pedto Nunes ao serviço do Rei", p. 25. 
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"Ao Sereníssimo e Excelentíssimo Príncipe ho Ifante Dom Luys" 
onde se enaltecem as qualidades intelectuais do infante e os seus 
conhecimentos de cosmografia68, e, um dos tratados contidos 
nessa mesma obra, o "Tratado em defensão da carta de marear", é 
também dirigido "ao muyto escrarecido e muyto excelente 
Príncipe ho Iffante dom Luys". É possível, pois, que essas aulas 
tenham continuado pelos anos trinta, mas importa notar que, se 
esse foi o caso, essas lições devem ter sido muitas vezes 
interrompidas, não só devido à participação de D . Luís na 
expedição a Tunes, em 1535, mas também às várias outras suas 
ausências do reino durante essa década 6 9 . Em concreto apenas a 
dedicatória do De crepusculis permite estabelecer que, por volta de 
1541, Pedro Nunes ainda ensinava a D . Luís. A redacção do 
passo relevante, "todos os dias leio e explico ao magnânimo 
Príncipe o Infante D . Luís, vosso irmão, que muito se aplica às 
letras, os livros de Aristóteles", não faz referência directa ao 
ensino da matemática, mas logo de seguida é feita alusão aos 
estudos de "Aritmética, Geometria, Música e Astrologia", donde 
não há, em nosso entender, razão para se duvidar de que, nesta 
data, as aulas de Nunes, além de temas de filosofia natural, não 
incluíssem também assuntos de matemát ica 7 0 . 

Não é possível apurar com detalhe o conteúdo das lições 
ministradas a D . Luís. De todas as formas a notícia persistente de 
que o infante teria composto um tratado sobre a quadratura do 
círculo e um outro "Tratado dos modos, proporçõens e medidas", 

6 8 "Ao Sereníss imo e Excelent íss imo Principe ho Ifante D o m Luys" (Obras, 1/2002, pp. 
5-6), onde Nunes escreve: "poys V. A . tem tanto primor em Cosmographia: e na parte 
instrumenral e tem tam alto e tam craro entendimento e imaginação que pode facilmenre 
inventar muitas cousas que os antigos ingnorarão". E ainda (p. 6): "punhame grande receo 
ser a obra ram pequena e nam aver nella cousa que a V. A . seja nova". 

6 9 A bibliografia sobre D . Luís é já extensa. Como resumo, visão geral e para as 
indicações bibliográficas pertinentes, use-se Robert Ricard, "Pour une monographie de 
1'Infant D . Luis de Porrugal", in: Charles Quint et son Temps (Paris: C . N . R . S . 1959), pp. 167-
175, e, sobretudo, o excelente trabalho de Sylvie Deswarte-Rosa, "Espoirs et désespoir de 
flnfanr D . Luís", Mare Liberum, 3 (1991) 243-298. 

7 0 N o Prefácio do De crepusculis, dirigido a D . J o ã o I I I , explica: "todos os dias leio e 
explico ao m a g n â n i m o Pr íncipe o Infante D . Luís, vosso i rmão , que muito se aplica às letras, 
os livros de Ar i s tó te les . N a verdade, não julgou ele bastante ter atravessado o Estreito com o 
Imperador Carlos para a conquisra de Tunes, a cidade mais fortificada de Áfr ica , nem haver-
se mostrado guerreiro muito esforçado em todas as incursões e combates, senão que ainda 
agora não cessa de cultivar o espír i to com o ornamento das ciências, coisa que haveria 
logrado admiravelmente em relação à A r i t m é t i c a , Geometria, Música e Astrologia, se não 
tivesse interrompido os estudos, ao contrár io da maioria dos filósofos do nosso tempo, que 
consideram de somenos o conhecinento da matemát ica". Obras, I I , 151. 
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hoje perdidos, parece fundamentar a ideia de que o infante 
adquirira uma competência razoável em assuntos matemát icos . 7 1 

Estamos melhor informados no que diz respeito às suas 
relações com o Infante D . Henrique (1512-1580). A dedicatória 
do De crepusculis (datada de 27 de Outubro de 1541) permite 
concluir que Nunes terá iniciado as suas aulas a D . Henrique em 
1531, quando o infante tinha dezanove anos. Esse texto fornece 
elementos muito importantes para o conhecimento do conteúdo 
dessas aulas mas, para além dessa data, não permite estabelecer 
nada mais relativamente à sua cronologia72. Foi já sugerido como 
plausível que essas aulas se tivessem estendido até 1533, data em 
que Nicolau Clenardo chegou a Évora e iniciou as suas aulas de 
humanidades ao infante.7 3 De qualquer maneira, mesmo que de 
um ponto de vista formal as aulas tenham terminado, tudo leva a 
crer que algum tipo de tutoria científica continuou a ter lugar. 
Na dedicatória do De crepusculis Pedro Nunes refere que o Infante 
D. Henrique não teria podido prosseguir os seus estudos de 
matemática devido à necessidade de se concentrar nos seus 
estudos eclesiásticos, mas mesmo assim cumpre observar que, ao 
longo dos anos, os assuntos científicos continuaram a ser objecto 
de discussões e conversas entre ambos. Essas conversas parecem 
inclusivamente ter estado na origem da redacção do De 
crepusculis, se dermos total assentimento às palavras de Nunes, 
pois é o próprio cosmógrafo que, dirigindo-se a D . João I I I , 

7 1 Sabemos t a m b é m que o infante D . Luís ofereceu uma esfera e um astrolábio em prata 
a Pedro Nunes, de acordo com u m informe do neto Matias Pereira de Sampaio. Cf. Joaquim 
de Carvalho, "Introdução", in: Pedro Nunes. Defensão do Tratado da Rumação do Globo para a 
Arte de Navegar, Inédita ac rediviva (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1952), p. viii . 

7 2 N a dedicatória que abre o De Crepusculis, dirigida ao Rei D . J o ã o I I I , Nunes refere 
explicitamente aulas dadas ao infante D . Henrique nos seguintes termos: "Há dez anos que 
vós , Rei mui liberal, me mandaste ensinar-lhe as ciências matemát icas . C o m muito zelo e em 
pouco tempo aprendeu êle os Elementos de Aritmética e Geometria de Euclides, o Tratado da 
Esfera, as Teóricas dos Planetas, parte da Magna Composição dos Astros, de Ptolomeu, a Mecânica 
de Ar is tó te les , toda a Cosmografia, e a prát ica de alguns instrumentos antigos e de outros 
ainda que eu havia inventado para a arte de navegar. Se tivesse dispensado mais tempo a estes 
estudos, sairia acabado nas ciências matemát icas ; impunha-se, porém, que abraçasse a vida 
eclesiástica e se entregasse aos excelentes estudos de Teologia, o que, aliás, não obsta a que 
proponha diariamente algum problema de árdua, dif íci l , e subtil resolução, e porque o 
tempo lhe não consente que se dedique às respectivas demonstrações geométr icas , comete-
me, por isso, essa tarefa". Obras, I I , p. 149-

7 5 Joaquim de Carvalho, in Obras, I I , pp. 303-304. "Tacebo Graecas, Hebraeasque 
litteras, quas praeter Philosophiam et Theologiam utcumque degustauit, nec nominabo 
Mathematicas, quas et ipsas didicit". Veja-se: Alphonse Roersch (ed.), Correspondance de 
Nicolas Clenard, Tomo I (Brussels, 1940), pp. 227-228; Obras, I I , pp. 297-299. 
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explica: "Na presença do vosso muito esclarecido irmão o Infante 
D . Henrique [...} ocorreu há pouco, Rei invictíssimo, falar-se dos 
crepúsculos [...] Nos últ imos dias teve a curiosidade de saber a 
extensão dos crepúsculos nos diferentes climas".74 

Em abono da continuidade de algum tipo de tutoria científica 
está também o facto de, até 1544, ano em que tomou a docência 
de matemática na universidade de Coimbra, Nunes continuar a 
receber a t í tulo de mestre de matemática deste infante. 7 5 Além 
disso, por informes que se recolhem do Livro da Fazenda do 
Infante D . Henrique, conclui-se que D . Henrique foi também 
mecenas de Pedro Nunes. No período entre 1538 e 1553, pelo 
menos, recebeu uma tença, a t í tulo de "fysico", do infante. 7 6 

Finalmente, mesmo já em 1567, quando Pedro Nunes publicou 
o Libro de Álgebra, fez abrir o livro com uma dedicatório inicial 
"Ao muito alto et muito excellente Príncipe o Cardeal Iffante D. 
Anrique". 7 7 

São praticamente inexistentes os elementos que permitam 
precisar a cronologia e o conteúdo das aulas ministradas por 
Pedro Nunes ao infante D . Duarte (1515-1540). A ocorrência 
dessas aulas, contudo, está estabelecida seguramente a partir das 
palavras do próprio Nunes apresentadas antes, que são 
secundadas pelos dizeres dos seus netos. De qualquer maneira, 
sabe-se também que ele não foi o único mestre de matemática do 
infante, repartindo esse encargo, possivelmente em épocas 
diferentes, com o licenciado Domingos Peres78. 

Há ainda indicações de que, em anos posteriores, continuou 
ligado ao ensino de matérias científicas aos jovens infantes e 
outros nobres de posição elevada. Assim o afirmou o seu neto 

7 4 Obras, I I , pp. 149-150. 
7 5 N u m dos dois alvarás de 16 de Outubro de 1544 relativos à nomeação de Nunes 

como professor de m a t e m á t i c a em Coimbra acrescentam-se 20.000 reais ao seu vencimento 
com o argumento de que "por quanto por asi hir ler a dita cadeira perde a moradia que tem 
do Ifanre dom amrrique", o que prova que até então recebera esse valor. Documentos de D. João 
III, Vol. I I , doe. C C C X X V I , p. 208. 

7 6 Ver Joaquim de Carvalho, "Pedro Nunes, mesrre do cardeal infante D . Henrique", já 
citado em nota anterior. 

7 7 Obras, V I , pp. xiii-xv. Desta dedicatória depreende-se ainda que, no início dos anos 
trinta, isto é, coincidente com o per íodo em que dera aulas a D . Henrique, o infante vira o 
manuscriro por tuguês original da Á lgebra . 

7 8 U m exemplar da Geografia de Ptolemeu (ed. de Estrasburgo, 1513; B N C . 152 V ) 
tem a seguinte inscrição na folha de rosto: "Este livro he de domingos perez licenceado en 
Mathematica e Theologia e mesrre que foy do Snor dom duarte e das Iffantes suas irmãs". 
Adiante se dirá algo mais sobre Domingos Peres. 

76 

Para uma biografia de Pedro Nunes 

Pedro Nunes Pereira quando declarou que seu avô "foi mestre das 
sciencias de Mathematica e Filosofia dos senhores infantes D . Luiz, 
D . Duarte e da senhora D . Catharina, duquesa de Bragança, e da 
senhora D . Maria, princesa de Parma e do sr. D . Antonio e 
ultimamente do sr. rei D . Sebastião e de todos estes príncipes teve 
e comeu seu ordenado de mestre". Opinião menos desenvolvida, 
mas de teor parecido, foi expressa por Matias Pereira ao declarar 
que Pedro Nunes tinha sido "lente e mestre de mathematica d'el-
rei D . João I I I e do infante D. Luiz e do senhor D . Duarte e d'el-
rei D . Sebastião". 7 9 A serem correctas, estas declarações revelam 
que Nunes teria ensinado a três gerações de membros da casa real. 

Estas informações que apontam para aulas de Nunes a outros 
nobres, além dos infantes D . Luís, D . Henrique e D. Duarte, 
devem registar-se, mas com alguma cautela, pois não vêm 
fundamentadas em nenhum texto do próprio Nunes e são 
mesmo difíceis de comprovar por outras vias8 0. Em alguns casos, 
inclusivamente, há razões que levam a duvidar da sua precisão. 8 1 

» A. Baião, "O matemático Pedro Nunes", pp. 91-92. A referência ao facto de Nunes ter 
sido mestre de matemática de D . João I I I é um equívoco do neto. Sabe-se pelo testemunho de 
Antón io de Castilho, cronista de D . João I I I , que foi Tomás de Torres quem deu aulas "de esfera" 
ao rei piedoso: "Thomas de Torres mathematico mui conhecido lhe deu alguas Lições de esphera", 
in Joaquim Veríssimo Serrão, "A Crónica de D . João I I I de Antón io de Castilho", Arquivos do 
Centro Cultural Português, 2 (1970) 317-403. [Depois recolhido em Joaquim Veríssimo Serrão, 
Figuras e Caminhos do Renascimento em Portugal (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1994), 
pp. 169-282 (citação na p. 211)]. Embora a crónica de Antón io de Castilho só tenha sido 
publicada em 1970, esta notícia foi conhecida muito antes, presumivelmente por ter sido 
Transmitida por Manuel Severim de Faria, Notícias de Portugal, 2a ed. (Lisboa, 1750), na p. 382. 

8 0 Antón io Mariz, na dedicarória dirigida ao rei D . Sebastião que incluiu no De arte atque 
ratione navigandi (1573), refere Nunes como tendo sido mestre dos tios paternos de D . Sebastião, 
mas é mais vago relativamente ao próprio D . Sebastião, deixando assim entender que Nunes não 
fora seu mestre, pelo menos num sentido estrito: "Cuius rei quando et admirabilis demonstrandi 
facilitas et plena eruditionis opera, fidem non facerent, efFicax argumentum esset, quod patrui tui, 
huius regni príncipes (quibus nihil non magnum placuit) eo praeceptore usi sunt et tu tandem, 
Rex inclyte, eiusdem doctrinam probes, ac mathematica praecepta libenter audias". 

8 1 De novo se deve mencionar Domingos Peres que a lém de ter sido mestre "do Snor dom 
duarte e das Iffantes suas irmãs", foi t ambém professor de matemática de D . Maria e D . 
Cararina, as filhas de D . Duarte e D . Isabel de Bragança. Sobreviveu um manuscrito (Biblioteca 
Nacional de Nápoles, ms. 50), datado de 1559, contendo lições de matemática (excertos dos 
Elementos de Euclides), redigidas por Domingos Peres, e dedicadas a D . Maria e D . Catarina. Este 
manuscrito foi apontado pela primeira vez por Luciano Pereira da Silva ["Um preceptor de 
princesas na corte portuguesa", in Obras Completas [de Luciano Pereira da Silva], Vol. I I I , pp. 
355-359], e depois estudado por Luís de Albuquerque [cf. L . de Albuquerque "Fragmentos de 
Euclides numa versão portuguesa do século X V I " , Estudos de História, Vol. I (Coimbra, 1974), 
pp. 121-197; originalmente: Revista de Ciências do Homem da Universidade de Lourenço Marques, 
1 (1968) 25-135]. A razão da presença deste manuscrito em Itália é fácil de compreender dado 
que, em 1565, D . Maria casou com Alexandre Farnésio, filho do duque de Parma. Sobre 
Domingos Peres, a lém dos trabalhos já referidos nesta nota, ver ainda Luís de Matos, A Corte 
Literária dos Duques de Bragança no Renascimento (Lisboa: Fundação da Casa de Bragança, 1956). 
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De todas as formas, não subsistem dúvidas de que para além de 
aulas formais que deu a alguns príncipes, Nunes se envolveria 
frequentemente em conversas e esclarecimentos sobre assuntos 
científicos na corte e que, se não foi propriamente em aulas, foi 
neste contexto de discussões informais que nasceram os contactos 
científicos com alguns nobres. 

Um caso que importa assinalar é o da sua relação com D. João 
de Castro. E bem sabido que o famoso futuro vice-rei da índia 
manteve relações pessoais com Pedro Nunes e que a ele se refere 
por vezes nos seus escritos.82 Há razões para admitir que Castro 
tenha sido discípulo de Pedro Nunes (no sentido mais restrito do 
termo), enquanto companheiro de D . Luís nas aulas que o 
infante recebia do matemát ico . 8 3 Todavia, em parte alguma dos 
seus escritos Pedro Nunes alude a D . João de Castro. 

Diferente é o que se passa com Martim Afonso de Sousa o 
qual, como é bem conhecido, teve um papel fundamental na 
génese de algumas das mais importantes contribuições 
científicas de Pedro Nunes, circunstância que o matemático 
deixou registada nos seus escritos. Martim Afonso de Sousa deve 
ter privado com Pedro Nunes ainda nos anos vinte. Se 
aceitarmos a argumentação de Vicente Gonçalves, teria sido 

8 2 Ver: Armando Cortesão e Luís de Albuquerque (eds.), Obras Completas de D. João de 
Castro, 4 vols (Coimbra: Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 1968-1981). N o 
Roteiro de Lisboa a Goa D . J o ã o de Castro refere-se em vários passos a Pedro Nunes: testando a 
regra que recebera do cosmógrafo (Obras Completas de D. João de Castro, Vol. I , pp. 1 2 9 - 130 ) ; 
esperando esclarecer dúv idas com o cosmógrafo (Obras Completas de D. João de Castro, Vol. I , 
pp. 181-184; 268). T a m b é m na Correspondência se encontram referências a Nunes (Obras 
Completas de D. João de Castro, Vol. I I I , pp. 42; 45). Sobre as relações de Pedro Nunes com D . 
J o ã o de Castro veja-se: O n é s i m o Teotónio Almeida, "«. . . Fique a d ú v i d a para Pedro N u n e s » : 
sobre a cooperação entre "cientistas" e navegadores", Oceanos, 49 (2002) 9-17. 

8 3 Jacinto Freire de Andrade na Vida de D. João de Castro, diz que Castro assistiu a aulas 
de Pedro Nunes junto com os Infantes: "Aprendeo as Mathematicas com Pedro Nunez, o 
maior homem, que desta profissão conheceo Portugal; fazendo-se tão singular nesta sciencia, 
como se a houvera de ensinar. Nesta escola acompanhou o Infante D . Luis , a quem se fez 
familiar, ou pela qualidade ou pelo engenho (...)". Vida de Dom João de Castro Quarto Viso-Rey 
da índia. Escrita por lacinto Freyre de Andrada. Impressa por ordem de seu Neto o Bispo Dom 
Francisco de Castro Inquisidor Geral deste Reyno, do Conselho de Estado de Sua Magestade. E m 
Lisboa (...) N a Officinia Craesbeeckiana. Anno 1651. N o Liv. I , par. 2, p. 2. [Para uma 
edição moderna, usar: Vida de D. João de Castro Quarto Vizo-Rei da Índia. Escrita por Jacinto 
Freire de Andrada. Nova edição, conforme a I a de 1651, revista por Jusrino Mendes de 
Almeida (Lisboa: A g ê n c i a - G e r a l do Ultramar, 1968), p. 14]. Esta informação foi enrão 
recolhida por Ribeiro dos Santos ("Memória da vida e escritos de Pedro Nunes", p. 25) tendo 
assim entrado na historiografia noniana. Esta opin ião tem algum fundamento pois sabe-se, 
por exemplo, que D . Luís ofereceu um instrumenro a D . J o ã o de Castro, que este testou na 
sua viagem à índ ia (Obras Completas de D. João de Castro, Vol. I , pp. 127-128), e que entre os 
dois se manreve uma relação epistolar. 
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colega de D . Luís, juntamente com D . João de Castro, em aulas 
que se iniciaram em 1527. A 3 de Dezembro de 1530 Afonso de 
Sousa partiu para o Brasil, de onde só regressou em Setembro de 
1533. Pouco tempo depois deve ter exposto a Pedro Nunes as 
suas conhecidas "dúvidas", pois a 12 de Março de 1534 voltou a 
partir, agora para a Índia. 

5. O surgimento de um matemático 

Na década que vai entre cerca de 1530 e 1540 definem-se 
todos os interesses científicos de Pedro Nunes; em certo sentido, 
nesses anos ficou também definida a sua carreira, pois todo o seu 
trabalho científico posterior consistiu num aprofundar e 
expandir de ideias e textos em que se ocupou nesses anos. 

A partir de meados de 1532 estava já doutorado e liberto de 
obrigações docentes na universidade de Lisboa. Rapidamente os 
que privavam com ele se devem ter apercebido de que o seu 
talento e as suas ambições estavam muito para além das de um 
simples cosmógrafo e preceptor de infantes. Se D . João I I I não 
notara ainda o seu valor, os trabalhos que Pedro Nunes iria 
realizar durante esta década mostrariam que n inguém em 
Portugal era mais competente do que ele para ocupar uma 
cátedra de matemática em Coimbra. 

Em 1533, em Évora, demonstrou ao rei um resultado das suas 
investigações: um "regimento" para determinar a altura do pólo 
(i.e., a latitude) "em todo tempo que ouuer Sol", que já antes 
explicara ao infante D . Henrique. 8 4 Entre finais de 1533 e os 
primeiros meses de 1534, motivado por umas dúvidas que lhe 
foram colocadas por Martim Afonso de Sousa, iniciou as suas 
reflexões sobre assuntos de navegação teórica que estariam na 
base do "Tratado {...] sobre certas dúvidas da navegação", e, 
pouco tempo depois, redigia o "Tratado [...} em defensam da 
carta de marear" (ambos depois publicados em 1537). Em torno 
de 1534 preparou um texto sobre álgebra que, depois de 
acrescentado e aperfeiçoado ao longo dos anos, viria a dar origem 
ao Libro de álgebra (1567). Por estes anos preparou ainda um 
conjunto de outros trabalhos que pensava mandar imprimir, mas 

8 4 Obras, 1/2002, pp. 160-161. 
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que se vieram a perder. O leque de temas estudados nestes 
trabalhos é uma boa medida dos seus interesses e da amplidão 
das suas investigações: trabalhos sobre o nascimento e ocaso dos 
signos, sobre trigonometria esférica, sobre o astrolábio, sobre o 
planisfério geométrico, sobre o livro V dos Elementos de Euclides, 
sobre o traçado de pomas para a arte de navegar, e ainda, uma 
tradução do De architectura de Vi t rúvio . 8 5 A lém desta tradução 
que não chegou aos prelos, verteu para português - muito 
possivelmente a pedido do próprio rei - alguns textos científicos 
importantes (o Tractatus de sphaera de Sacrobosco, os primeiros 
capítulos das Theorkae novae planetarum, de Georg Peurbach, o 
Livro I da Geografia de Ptolemeu). Estas traduções seriam 
publicadas em 1537. 

E ainda destes anos que data o seu desejo de corrigir o 
matemático francês Orôncio Fineu (que veio a materializar só em 
1546, com a publicação do De erratis Orontii Finaei) e foi 
certamente durante a segunda metade desta década que planeou 
e reflectiu nas matérias que constituem o De crepusculis (1542). 
Foi também nesta década que deu ao prelo pela primeira vez 
algumas obras suas, o Tratado da Sphera (1537) e o Astronomia 
introductorii de spaera epitome (não datado, mas muito 
provavelmente anterior a 1541). 

Foram certamente anos de trabalho muito intenso e Pedro 
Nunes queixou-se de problemas de saúde . 8 6 Foram também anos 
durante os quais começaram a ficar patentes as suas polémicas 
com os "homens do mar", polémicas estas que se manteriam ao 
longo de toda a vida do cosmógrafo. 8 7 Desde 1529 que Nunes 
teria de manter algum tipo de contacto com os práticos da vida 
náutica e outros com tarefas associadas às viagens marít imas: 

8 5 C om mais informação sobre estes rrabalhos, ver: Henrique Leitão, "Sobre as "obras 
perdidas" de Pedro Nunes", em: Pedro Nunes, 1502-1578: Novas terras, novos mares e o que mais 
he: novo céu e novas estrelas. (Lisboa: Biblioteca Nacional, 2002), pp. 45-66. 

8 6 Apesar de ser sempre parco em informações autobiográficas, em alguns passos de suas 
obras Pedro Nunes refere-se à sua falta de saúde. A primeira dessas queixas abrange um 
per íodo que vai de 1533 a 1537 (Obras, 1/2002, p. 160); em 1541 repete a mesma queixa 
(Obras, I I , p. 151). J . M . Teixeira de Carvalho ("O Doutor Pedro Nunes", p. 105) aventa 
como possibilidade que estes problemas de saúde tenham sido a razão pela qual Nunes não 
se deslocou para a universidade de Coimbra logo em 1537, mas só em 1544. 

8 7 Praticamente todos os que estudaram Pedro Nunes deram destaque a esta 
conflitualidade. Luís de Albuquerque, "Pedro Nunes e os homens do mar do seu tempo", in: 
A Náutica e a Ciência em Portugal. Notas sobre as Navegações (Lisboa: Gradiva, 1989) pp. 145-
156. [Também em: Boletim da S.P.M., 11 (1988) 5-11; Ler História, 19 ( 1 9 9 0 ) 5-18; Oceanos 
49 (2002) 143-147.] 
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pilotos, marinheiros, cartógrafos, fabricantes de instrumentos 
náuticos, etc. Infelizmente são praticamente inexistentes os 
documentos que permitam precisar o teor dessas relações, e o 
que ficou sobretudo registado - logo na sua primeira obra 
impressa, o Tratado da sphera - foram as suas fortes críticas ao 
pouco saber dos pilotos e à pouca destreza dos cartógrafos. Estes 
mesmos textos revelam que, por seu lado, pilotos e marinheiros 
não se coibiam de criticar o cosmógrafo. 

A 1 de Dezembro de 1537 (com um privi légio real datado de 
27 de Setembro de 1537) saía das oficinas de Germão Galharde, 
em Lisboa, o Tratado da Sphera, a sua primeira obra impressa. 

Pedro Nunes surgia assim na cena intelectual quando já não 
era muito novo. Em 1537, quando foi publicado o Tratado da 
Sphera, tinha 35 anos, uma idade em que a maioria dos 
matemáticos criativos tem já os seus créditos bem firmados, e 
que para alguns anuncia mesmo o ocaso das suas capacidades 
criativas. Para um homem da sua craveira intelectual, a 
circunstância de aparecer ao mundo culto assim tardiamente e, 
para mais, com uma tradução da Esfera de Sacrobosco - um texto 
que, como ele próprio diz, é "para principiantes" - não pode ter 
parecido uma perspectiva muito agradável. Só alguma razão 
forte, que desconhecemos, mas que teve possivelmente que ver 
com os desejos do próprio rei, permite explicar esta publicação. 
Nela se incluem, para além da tradução de Sacrobosco, também 
a do primeiro livro da Geografia de Ptolemeu, e de parte (os 
capítulos mais elementares) das Theorkae novae planetarum de 
Peurbach. Apesar de serem de grande importância histórico-
científica, são três textos de pouca sofisticação técnica, muito 
abaixo das capacidades de Pedro Nunes. Foi talvez para obviar a 
este aparecimento público tão pouco auspicioso que decidiu 
incluir, um pouco desgarradamente, os seus dois tratados 
originais sobre questões de navegação que preparara poucos anos 
antes: o "Tratado [...] sobre certas dúvidas da navegação", e o 
"Tratado {...] em defensam da carta de marear". São dois textos 
fundamentais sobre questões náuticas, onde se anunciam 
algumas das suas mais importantes contribuições, especialmente 
aquelas em torno da distinção entre navegação por rumo 
constante e navegação por círculo máximo, o conceito de "linha 
de rumo", e várias indicações relativas aos problemas das 
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projecções cartográficas. 
Entre 1537 e 1544 a documentação disponível não refere 

Pedro Nunes, um hiato que levou alguns autores a colocar neste 
intervalo uma estadia em Alcala de Henares e outros a especular, 
serfi fundamento, um novo retorno a Salamanca.88 Mas a 
explicação é possivelmente muito mais banal, e terá que ver com 
a sua intensa dedicação, neste período, aos estudos de 
matemática. Na verdade, quando o Tratado da Sphera vem à luz 
do dia, a mente de Pedro Nunes já estava profundamente 
embrenhada em outras questões. O De crepusculis, que está pronto 
em 1541, e será publicado em 1542, mostra uma tal maturidade 
intelectual, um tão seguro domínio de matérias científicas muito 
complexas e de um conjunto tão vasto de autores, que exigiu 
seguramente alguns anos de estudo e reflexão. 8 9 

Com a publicação do De crepusculis Pedro Nunes revela-se um 
intelectual de interesses e capacidades muito mais vastas do que 
as tradicionalmente cultivadas em Portugal nesse período. Os 
tratados de náutica inclusos no seu livro de 1537 haviam já 
chamado a atenção de alguns autores estrangeiros, mas seria com 
o De crepusculis que Nunes entraria na cena internacional como 
um dos mais destacados matemáticos do seu tempo. 9 0 

» J . Ver í ss imo Serrão (Portugueses no Estudo de Salamanca, p. 202) não acha crível a 
opinião de Leitão Ferreira que dá o hiato entre 21 de Janeiro de 1537 (data em que Nunes 
aparece como arguenre no exame privado de Manuel Noronha) e 16 de Outubro de 1544 
(data da sua nomeação como professor de matemát ica em Coimbra), como indicação de uma 
o u t r í estadia em Salamanca: " E que o car tór io daquela universidade nada contém que lhe 
dí&arespeito, numa época em que a documentação abunda". E m abono desta ideia aponta 
a i n j j o facto de esses anos corresponderem a anos de intenso trabalho intelectual por Pedro 
Nu u es: "impõe-se-nos, pois, concluir que não voltou a Salamanca e que se manteve em 
Pot-nigal durante os sete anos, todo entregue à redacção dos seus estudos científicos". A 
presença de Nunes em Lisboa é certa em 1 de Outubro de 1541, altura em que realizou 
observações no castelo de S. Jorge (Obras, I I , p. 93; p. 238). Por outto lado, dado que o De 
creputdis entrou nos prelos em Outubro de 1541 e foi publicado em Janeiro de 1542, é 
poijco provável que se ausenrasse do país nesse per íodo. 

P Embota a redacção do De crepusculis tenha sido rápida, pois o livro deve ter começado a 
ser escrito em 1539-40, e ficado pronto em Outubro de 1541, isto não quer dizer que o 
ten-ipQ de estudo que precedeu a sua escrita fosse breve. Pelo contrár io , a densidade técnica 
da obra exigiu de certeza um per íodo alargado de maturação intelectual. Vid . Obras, I I , p. 
295. 

f Por razões de espaço, este artigo restringe-se à biografia de Pedro Nunes até 1542. 
N u rua próxima ocasião espero apresentar a segunda parte deste resumo biográfico. 
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