
  



Breves notas sobre o nosso Patrono _ março de 2022                                        Página 2 de 6 
 

Pedro Nunes (1502 – 1578) 

Petrus Nonius  

Passados quinhentos e vinte anos do seu 
nascimento, apresentamos uma muito breve síntese 
da vida e da obra do patrono da nossa Escola, figura 
maior e incontornável no universo científico português 
do séc. XVI, que merece destaque na História de 
Portugal e que o nome da nossa Escola enaltece. 
 

Pedro Nunes nasceu quando Portugal atravessava um período que se veio a 
revelar de grande esplendor. Na década que antecedeu o seu nascimento, tinha 
Cristóvão Colombo descoberto a América, Vasco da Gama, o caminho marítimo para a 
Índia, e Pedro Álvares Cabral, o Brasil, e era ainda adolescente quando Fernão de 
Magalhães e Sebastián Elcano realizaram a primeira viagem de circum-navegação do 
mundo. Foi por essa época que iniciou os seus estudos universitários de Matemática, 
Artes e Medicina, na Universidade de Salamanca.  
 

Indiscutivelmente apaixonado pela Matemática, Pedro Nunes foi nomeado 
Cosmógrafo do Reino com 27 anos de idade e obteve, por concurso, a cadeira de 
Filosofia Moral na Universidade de Lisboa, onde também foi professor de Lógica e 
Metafísica. Consagrando-se à investigação, renunciou ao ensino oficial em 1532, mas 
continuou a ensinar os Infantes D. Luís e D. Henrique.  

Em 1547, passou a desempenhar o cargo de Cosmógrafo-Mor, acumulando, até 
1562, com a docência da cadeira de Matemática na Universidade de Coimbra. 

 

Pedro Nunes, tal como o grande Luís de Camões, seu contemporâneo, enalteceu a 
glória do povo português, escrevendo:  

«Não há dúvida que as navegações deste reino, de cem anos a esta parte, são as 
maiores, mais maravilhosas, de mais altas e mais discretas conjecturas que as de nenhuma 
outra gente do mundo. Os portugueses ousáram cometer o grande mar Oceano. Entraram 
por êle sem nenhum receio. Descobriram novas ilhas, novas terras, novos mares, novos 
povos, e, o que mais é, novo céu e novas estrêlas. E perderam-lhe tanto o medo, que nem a 
grande quentura da torrada zona, nem o descompassado frio da extrema parte do sul, com 
que os antigos escritores nos ameaçavam, lhes pôde estorvar que, perdendo a Estrêla do 
Norte e tornando-a a cobrar, descobrindo e passando o temeroso Cabo da Boa Esperança, 
o mar da Etiópia, da Arábia e da Pérsia, puderam chegar à Índia. Passaram o rio Ganges, 
tão nomeado, a grande Trapobana e as ilhas mais orientais. Tiraram-nos muitas 
ignorâncias e mostraram-nos ser a terra maior do que o mar, e haver antípodas, do que 
até os santos duvidavam, e que não há região que nem por quente nem por fria se deixe de 
habitar. E que, em um mesmo clima e a igual distância do Equador há homens brancos e 
pretos e de mui diferentes qualidades. E fizeram o mar tão chão que não há quem hoje 
ouse dizer que achasse novamente alguma pequena ilha, alguns baixos ou sequer algum 
penedo que por nossas navegações não seja já descoberto». 
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Pedro Nunes morreu uma semana depois do desaparecimento 
de D. Sebastião, perdido em Alcácer-Quibir, pelo que é provável que 
não tenha chegado a ter conhecimento desse importante desastre 
para a História de Portugal. Nesse mesmo mês de agosto, assumiria 
o trono o seu ex-aluno, Henrique I, Rei de Portugal, com um reinado 
muito breve. Em janeiro de 1580 morreu Henrique I e meses depois 
Luís de Camões. Pedro Nunes e Camões foram duas grandes figuras 
da portugalidade que lograram não assistir à tomada do poder pelos 
nossos vizinhos espanhóis, que se arrastou até 1640.   

 
Sobre a vida e obra de Pedro Nunes, muita informação se 

pode obter em milhares de livros e “sites” que o referem. 

Deixamos aqui breves notas.   
 

Biografia de Pedro Nunes  

 1502: Nasceu em Alcácer do Sal. 

 1520: Iniciou os seus estudos universitários de Matemática, Artes e Medicina, 
em Salamanca. 

 1523: Casou com D. Guiomar Aires, em Salamanca. Deste casamento nasceram 
6 filhos: Apolónio, Pedro, Briolanja, Francisca, Isabel e Guiomar. 

 1526: Adquiriu o grau de bacharel médico, na Universidade de Lisboa. 

 1527: Começou a ensinar o infante D. Luís, Martim Afonso de Sousa e D. João 
de Castro.  

 1529:  No dia 16 de novembro foi nomeado 
cosmógrafo de D. João III e passadas duas semanas 
ingressou, por concurso, na Universidade de Lisboa 
(Estudos Gerais), como professor substituto da cadeira 
de Filosofia Moral. 

 1531: Tornou-se regente das cadeiras de Lógica e 
Metafísica na Universidade de Lisboa e começa a dar 
aulas ao Infante D. Henrique, futuro cardeal-rei. 

 1532: A 23 de fevereiro adquiriu o grau de doutor em 
Medicina, em Lisboa, na capela do Hospital Real. 

 1537: A 27 de setembro conseguiu permissão do Rei 
para imprimir todas as suas obras que estivessem 
completas. Publicou, a 1 de dezembro,  o Tratado da 
Sphera com a Theorica do Sol e da Lua, em Lisboa.  

 1542: Em janeiro foi publicado Petri Nonii Salaciensis de 
Crepusculis libri unus. 

file://///INOVAR/Professores$/carlos.grosso/CENTENARIO/Pedro_Nunes/pr1073/vida_obra.htm%23top
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 1544: A 16 de outubro foi nomeado Professor de Matemática na Universidade, 
entretanto transferida para Coimbra. 

 1546: Foi publicado, em Coimbra, De erratis Orontii Finaei. 

 1547: A 22  de dezembro foi nomeado Cosmógrafo-Mor do Reino. 

 1562: Deixou a Universidade, sendo-lhe concedida a jubilação por diploma de 
D. Catarina de Portugal, Duquesa de Bragança, naquela que foi a sua última 
decisão como Regente do Reino. 

 1566: Foi publicado, em Basileia, Petri Nonii Salaciensis Opera.  

 1567: Foi publicado, em Anvers, Libro de Algebra en 
Arithmetica y Geometria. 

 1577: Foi consultado pelo Papa Gregório XIII sobre o 
projeto de Reforma do calendário.   

 1578: Morreu a 11 de agosto, em Coimbra.  

 

De Crepusculis foi uma das suas obras 
mais originais e que maior renome lhe deu na 
comunidade científica europeia. Nesta obra, 
Pedro Nunes descreve a sua invenção que 
ficou perpetuada com o nome 
de nónio.  

 

"Construir um 
instrumento que seja muito 
apropriado às observações 
dos astros, e com o qual se 
possam determinar 
rigorosamente as 
respetivas alturas." 

Inventou também as linhas de rumo, posteriormente designadas loxodromias. 

A obra científica deixada por Pedro Nunes destaca-o 
como um dos maiores matemáticos do seu tempo. No 
Libro de Algebra en Arithmetica y Geometria, editado em 
castelhano em 1567, apesar de ter sido composto 30 anos 
antes, Pedro Nunes escreveu: 

“De maneira que quem sabe por Álgebra, sabe 
cientificamente. Principalmente que vemos algumas 
vezes, não poder um grande Matemático resolver uma 
questão por meios geométricos e resolvê-la por Álgebra, 
sendo a mesma Álgebra tirada da Geometria o que é 
coisa de admiração.” 

file://///INOVAR/Professores$/carlos.grosso/CENTENARIO/Pedro_Nunes/pr1073/vida_obra.htm%23De%20Crepusculis
file://///INOVAR/Professores$/carlos.grosso/CENTENARIO/Pedro_Nunes/pr1073/vida_obra.htm%23Nónio
file://///INOVAR/Professores$/carlos.grosso/CENTENARIO/Pedro_Nunes/pr1073/vida_obra.htm%23Curva%20Laxodrómica
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Iconografia de homenagem a Pedro Nunes  
 

O nosso patrono, Pedro Nunes, foi uma personalidade 

que mereceu reconhecimento além-fronteiras e que foi sendo 

homenageado em diversas ocasiões pelos portugueses.  

Seguem-se algumas imagens que demonstram a estima e 

a relevância de Pedro Nunes no panorama nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Moedas de 100 escudos de 1990 

Última fase da existência do escudo como 

moeda nacional 
Nota de 100 escudos (anos 60)   

Selos de 1978 

Comemoração do 

IV centenário da 

sua morte 

Selos de 2002 

Comemoração  

do V centenário do 

seu nascimento 

Pedro Nunes eternizado no Padrão 

dos Descobrimentos, em frente ao 

Mosteiro dos Jerónimos, em Belém 

Retrato no teto do Salão Nobre dos 

Paços do Concelho de Lisboa (de 1882) 

file://///INOVAR/Professores$/carlos.grosso/CENTENARIO/Pedro_Nunes/pr1073/vida_obra.htm%23top
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Estátua de Pedro Nunes, situada na Praça Pedro Nunes, em Alcácer do Sal, sua terra natal. 

Moeda de coleção – 5€. Emitida pelo Banco de Portugal em 2019 


