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Pedro Nunes (Alcácer do Sal, 1502 — Coimbra, 11 de agosto de 1578)
Subsistem ainda hoje dúvidas sobre a origem familiar de Pedro Nunes. Judeu ou
não, o certo é que os seus netos Matias Pereira e Pedro Nunes Pereira foram
detidos, interrogados e condenados pelo Santo Ofício, sob a acusação de
judaísmo.
Com o nome latinizado Petrus Nonius, foi um matemático português que
ocupou o cargo de cosmógrafo-mor para o Reino de Portugal. Foi um dos
maiores vultos científicos do seu tempo. Contribuiu decisivamente para o
desenvolvimento da navegação teórica, tendo-se dedicado, entre outros, aos
problemas matemáticos da cartografia. Foi ainda inventor de vários
instrumentos de medida, incluindo o "anel náutico", o "instrumento de
sombras", e o nónio (nonius, o seu sobrenome em latim).
Estudou na Universidade de Salamanca talvez de 1521 a 1522,
e na Universidade de Lisboa (que mais tarde veio a ser
transferida para Coimbra, transformando-se na Universidade
de Coimbra) onde obteve a graduação em medicina em 1525.
No século XVI a Medicina recorria à Astrologia, vindo assim a
dominar
as
disciplinas
de Astronomia e Matemática.
Posteriormente prosseguiu os seus estudos de Medicina, mas
também leccionou várias disciplinas na Universidade de Lisboa,
incluindo Moral, Filosofia, Lógica e Metafísica.
No seu Tratado em Defensão da Carta de Marear, 300 anos antes
de Escher,
argumenta
que
uma carta
náutica deveria
ter
circunferências paralelas e meridianos desenhados como linhas rectas. Ele
também mostrava-se capaz de resolver todos os problemas que isto causava,
uma situação que durou até Gerardo Mercator desenvolver a chamada
"projecção de Mercator", sistema que é usado até hoje.
É no mesmo "Tratado de Defensão da Carta de Marear" que Pedro Nunes exalta
as navegações portuguesas: "E fizeram o Mar tão chão, que não há hoje
quem 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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