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Henrique Leitão, Prémio Pessoa 2014, 
pôs a História da Ciência no pódio

A notícia apanhou Henrique Leitão 

desprevenido. O historiador de ciên-

cia foi ontem laureado com o Prémio 

Pessoa 2014, um galardão no valor de 

60 mil euros, atribuído todos os anos 

desde 1987. “É uma grande surpresa, 

uma grande alegria, mas é também 

uma grande responsabilidade. Já viu 

a lista dos laureados? Estar naquela 

companhia... É preciso respirar fun-

do”, disse o investigador de 50 anos 

ao PÚBLICO. Mas o seu esforço pela 

revitalização, a modernização e a di-

vulgação da História da Ciência por-

tuguesa acabou por o tornar o mais 

novo nome de uma lista que inclui 

personalidades como a pianista Ma-

ria João Pires, o fi lósofo Fernando Gil 

ou a bióloga Maria Mota, vencedora 

do Prémio Pessoa 2013.

Henrique Leitão é investigador 

principal no Centro Interuniversi-

tário da História das Ciências e Tec-

nologia e docente na Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa. 

O trabalho que tem feito não parou 

na historiografi a, passou pela publi-

cação de livros de fi guras científi cas 

históricas, pela organização de ex-

posições e pela ajuda na criação de 

um centro de investigação que está 

a formar a próxima geração de his-

toriadores de ciência.

Este percurso assenta numa tenta-

tiva de mudar a forma como se olha 

para o passado científi co de Portugal. 

“A questão científi ca incide muito in-

tensamente na maneira como olha-

mos para nós próprios. A ciência está 

sempre ligada à ideia de sermos mo-

dernos. Se não se corrigir o discur-

so da história científi ca portuguesa, 

fi camos com uma ideia equivocada 

de nós próprios e acabamos por in-

fl uenciar o presente”, defende.

Por tudo isto, e tendo em conta o 

trabalho de “reconstrução histórico-

científi ca do legado científi co por-

tuguês e peninsular para a moder-

nidade, Henrique Leitão tem sido a 

personalidade em torno da qual se 

constituiu uma escola de pensamen-

to neste domínio científi co”, disse 

o júri presidido por Francisco Pinto 

Balsemão. O prémio é uma iniciativa 

do jornal Expresso, com o patrocínio 

da Caixa Geral de Depósitos.

À procura do saber
Nascido em Lisboa, em 1964, Henri-

que Leitão sempre se interessou por 

ciência. Em 1987, terminou a licencia-

tura em Física na Faculdade de Ciên-

cias da Universidade de Lisboa e em 

1998 concluiu ali o doutoramento em 

Física da Matéria Condensada.

Apesar de sempre se ter interessa-

do por História da Ciência, só após o 

doutoramento é que aprofundou o 

tema. Mas rapidamente identifi cou o 

seu nicho. “O passado científi co por-

tuguês é o que me interessa mais”, 

admite. “Há uma disparidade enorme 

entre o que os manuais diziam sobre 

a história científi ca portuguesa e o 

que eu ia encontrando nos arquivos.”

Mas para aprofundar este pro-

blema, o investigador sentiu que 

precisava de novas competências. 

“É preciso uma formação muito exi-

gente em Metodologia de História, 

História das Culturas, línguas, fi lo-

sofi as”, explica o cientista, além do 

conhecimento científi co de Física e 

Matemática. Por isso, decidiu fre-

quentar cadeiras universitárias de 

Latim, História e Filosofi a.

Em 2002, já era historiador de ci-

ência a tempo inteiro, e foi ganhando 

um novo olhar sobre o passado por-

tuguês. “A imagem que se forma é 

de um passado científi co muito mais 

rico e interessante do que se conhe-

cia. É preciso evitar os exageros”, su-

blinha, explicando que, de facto, não 

houve génios portugueses na ciência 

como Galileu Galilei ou Isaac Newton, 

mas o discurso miserabilista também 

está errado. “A história de Portugal 

é muito específi ca e é intermédia.”

Desde então, coordenou a publi-

cação das obras do famoso matemá-

tico e cosmógrafo português Pedro 

Nunes, que viveu no século XVI e 

inventou o nónio, um aparelho de 

alta precisão para medir a posição 

dos navios durante a navegação. E 

estudou as actividades científi cas do 

Colégio de Santo Antão, que esteve 

activo em Lisboa durante 170 anos, 

entre fi nais do século XVI e meados 

do século XVIII, e que foi um impor-

Formado em Física, é uma das fi guras mais 
importantes na modernização da História 
da Ciência de Portugal e a “personalidade 
em torno da qual se constitui uma escola 
de pensamento”, diz o júri do prémio

Galardão
Nicolau Ferreira

“A ciência está 
sempre ligada à 
ideia de sermos 
modernos. Se 
não se corrigir 
o discurso da 
história científi ca 
portuguesa, 
fi camos com uma 
ideia equivocada 
de nós próprios”, 
diz o investigador
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tante bastião do ensino de disciplinas 

como Matemática e Engenharia.

Mais recentemente, em 2012, estu-

dou e ajudou a traduzir o manuscrito 

original do matemático português 

Francisco de Melo: “O manuscrito é 

importante porque mostra a matemá-

tica de alto nível de um português no 

início do século XVI”, explicava nessa 

altura ao PÚBLICO Henrique Leitão.

Nos últimos anos foi comissário 

científi co de quatro exposições sobre 

História da Ciência na Biblioteca Na-

cional e em 2013 ajudou a organizar a 

exposição 360º Ciência Descoberta na 

Fundação Calouste Gulbenkian, em 

Lisboa. “Não se pode compreender o 

surgimento da ciência moderna sem 

compreender o que se passou [antes] 

em Portugal e Espanha. Esta exposi-

FOTOS: NUNO FERREIRA SANTOS
de impacto na cartografi a da época, 

também foram reconhecidos agora.   

Na Faculdade de Ciências da Uni-

versidade de Lisboa, Henrique Leitão 

ajudou a fundar o centro de inves-

tigação onde trabalha e que conta 

com “pós-doutorados a trabalhar 

em questões de história da ciência 

portuguesa de vários países, um su-

íço, um alemão, uma italiana e um 

espanhol”, descreve.

Integra também o Conselho Nacio-

nal de Ciência e Tecnologia, um ór-

gão criado para aconselhar o Gover-

no em questões de ciência. Em 2013, 

foi eleito para a Academia Interna-

cional de História das Ciências, uma 

distinção que já não era atribuída a 

um historiador português há mais 

de meio século. “Nos últimos dez a 

15 anos tive a oportunidade de fazer 

imensa coisa, mas porque contei com 

a ajuda de excelentes investigadores 

que existem em Portugal.”

Incentivo para continuar
O Presidente da República, Aníbal 

Cavaco Silva, elogiou ontem, num 

comunicado, as perspectivas ino-

vadoras sobre os Descobrimentos 

portugueses que Henrique Leitão 

tem revelado: “Este prémio vem ga-

lardoar não apenas uma carreira de 

excepção, como incentivar trabalhos 

futuros que serão um marco na his-

tória da ciência em Portugal.”

O físico Carlos Fiolhais, da Univer-

sidade de Coimbra, defendeu que es-

ta é uma “atribuição merecidíssima”, 

não só pela importância e qualidade 

científi ca do trabalho, mas também 

por Henrique Leitão ser um  “exce-

lente divulgador da história da ci-

ência”, escreveu ontem no blogue 

De Rerum Natura. E interpreta esta 

escolha também como uma crítica à 

Fundação para a Ciência e a Tecno-

logia (FCT), que põe em prática as 

políticas de fi nanciamento público 

da ciência: “A FCT, que tem despre-

zado quase por completo a história 

da ciência, recebe com a atribuição 

deste prémio uma crítica severa.”

Sobre o actual estado da ciência 

portuguesa, que neste ano provocou 

uma chuva de críticas ao Governo e 

à FCT, Henrique Leitão enquadra-a 

no actual contexto económico. “Não 

há maneira de isolar a situação da 

ciência da situação do país. Mas não 

sou um interlocutor político directo. 

O meu desafi o é a constituição de um 

grupo de investigação do mais alto 

nível possível,” defende. “Interpreto 

o Prémio Pessoa como o reconheci-

mento do que fui fazendo, mas tam-

bém como um incentivo para o que 

quero continuar a fazer.”

ção aparece no momento em que a 

historiografi a internacional reconhe-

ce a importância da ciência ibérica 

de uma maneira que não reconhecia 

há 50 anos”, referiu então.

Para o júri do prémio, essa ex-

posição “teve um grande desta-

que pela projecção nacional e in-

ternacional” e deu a “conhecer 

ao grande público a importância 

crítica que a Península Ibérica te-

ve para o desenvolvimento cientí-

fi co e o progresso civilizacional”.

Um estudo publicado em 2014 pe-

lo historiador sobre a “projecção de 

Mercator”, um método de represen-

tação do globo terrestre num mapa 

plano, criado no século XVI pelo ma-

temático e cartógrafo Gerardus Mer-

cator, da Flandres, que teve um gran-

Henrique 
Leitão tem 
estudado os 
cientistas 
portugueses 
e a sua ciência 
dos séculos 
XVI, XVII e 
XVIII
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O historiador Henrique 
Leitão foi laureado com o 
Pessoa 2014, um prémio no 
valor de 60 mil euros p24/25  

Prémio Pessoa 2014 
pôs um historiador 
da ciência no pódio 
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SOBE E DESCE
Henrique Leitão

Completou em 1998 
o doutoramento em 
Física Teórica pela 

Universidade de Lisboa. Mas foi 
pelo trabalho como historiador 
da ciência portuguesa que se 
distinguiu. Henrique Leitão 
estuda a História das Ciências 
Exactas, entre o século XV e 
o século XVII, e coordenou 
a publicação das obras do 
matemático e 
cosmógrafo 
português 
Pedro Nunes, 
o inventor do 
nónio. Ontem 
o investigador 
foi premiado com 
o Prémio Pessoa 2014. (Págs. 
24/25)

Museu do Benfica

O Museu Benfica – 
Cosme Damião foi 
distinguido com o 

Prémio Museu Português 2014, 
atribuído pela Associação 

Portuguesa de 
Museologia. 
O museu foi 
inaugurado em 
Julho de 2013 
no complexo do 
Estádio da Luz 

para dar a conhecer a história 
do Sport Lisboa e Benfica. 
Possui uma colecção de 20 
mil objectos e documentação 
ligada à história do Benfica, 
inseridos num percurso que 
evoca o contexto sociocultural 
de Portugal. (Pág. 41) 

Matteo Renzi

Matteo Renzi já tinha 
enfrentado paralisações 
parciais em Outubro 

e Novembro, muito por culpa 
da má relação que tem com os 
sindicatos. Já propôs novas leis 
para enfraquecer o papel dos 
sindicatos, já reduziu o papel 
deles na concertação social e 
chegou mesmo a dizer que “se 
os sindicatos querem negociar, 
então façam-se eleger para o 
Parlamento”. Ontem conseguiu 
a proeza de ser o primeiro 
primeiro-ministro de esquerda 
a enfrentar uma greve geral em 
Itália. (Pág. 23)

John Brennan 

Esta semana o mundo 
ficou a conhecer 
o relatório de uma 

comissão do Senado norte-
americano sobre os métodos 
usados pela CIA depois do 11 
de Setembro. E as conclusões 
e as descrições das técnicas 
de tortura são chocantes. 
Ontem, o director da agência 
de espionagem quebrou o 
silêncio. Apesar de qualificar as 
técnicas como “duras” e 
“repugnantes”, não dá 
garantias de que as 
mesmas não voltarão 
a ser utilizadas. (Pág. 
21)
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