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JUBILAÇÃO DO PROFESSOR JOSÉ PINTO PEIXOTO
O Professor José Pinto Peixoto é uma figura bem conhecida no meio
científico e universitário português. O reconhecimento do seu mérito de
cientista e professor não se limita, porém, às nossas fronteiras; é
conhecido no mundo e faz parte da vanguarda da comunidade internacional
dos cientistas deste século. Penso que se considera como um físico que
utiliza a física para «descobrir» a atmosfera, ou de um ponto de vista
mais geral, para descobrir o sistema climático da Terra.
Uma das principais mensagens da sua exemplar carreira de professor
e investigador é a fidelidade à ciência fundamental, neste caso, a
matemática e a física, como ferramentas e metodologias indispensáveis
para interpretar e conhecer o clima ou qualquer outro domínio da ciência
aplicada. O livro que publicou recentemente com Abraham H. Oort e cujo
título é significativamente «Physics of Climate», constitui um
testemunho eloquente dessa fidelidade.
0 Prof. José Pinto Peixoto
nasceu em Miuzela (Almeida) em
1922, licenciou-se em Ciências
Matemáticas e em Ciências
Geofísicas na Universidade de
Lisboa, vindo a doutorar-se nesta
mesma universidade depois de
realizar estudos de pós-graduações no Massachusetts Institute
of Technology (M.I.T.). Desde
1957 é «Visiting Scientist» e
«Visiting Professor» do M.I.T.,
Princeton University, Geophysical
Fluid Dynamics Laboratory/NOAA,
de Princeton, Atmospheric
Environmental Research e outros
laboratórios dos E.U.A.. Para além
destas actividades tem regido
vários cursos específicos em
diversas universidades nacionais e
estrangeiras. Tem exercido a sua
actividade de investigação
seguintes grandes domínios:
ciências da atmosfera, teoria do
clima, hidrologia e termodinâmica
(axiomática e conexão com a
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teoria da informação). O Prof.
José Pinto Peixoto tem desem
penhado cargos de grande relevo e
prestígio em várias instituições
nacionais e estrangeiras. Presen
temente é o Presidente da Acade
mia das Ciências de Lisboa.
Não seria de modo algum
possível nestas poucas linhas dar
uma ideia do currículo do Prof.
José Pinto Peixoto. Aliás, essa não
é a minha intenção.
Gostaria apenas de deixar aqui
o meu testemunho de reconhe
cimento do valor da sua obra e
salientar a importância do seu
exemplo na comunidade científica
nacional. Todos aqueles que foram
alunos do Prof. José Pinto Peixoto
(foram muitos e eu fui um deles)
não esquecem o rigor e o humor
das suas aulas, a sua permanente
vontade de cativar a atenção, de ir
sempre um pouco mais além do que
se podia prever e de cultivar a
surpresa e a interrogação que

afinal constituem a essência da
motivação científica.
O Prof. José Pinto Peixoto
jubilou-se como professor cate
drático de física da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa
em 18 de Junho de 1993. Nesse
dia proferiu uma lição intitulada
«A Física e o Ambiente: uma visão
actual», cujo texto é publicado
integralmente neste número da
Gazeta da Física. O novo anfiteatro
do edifício C3 da Faculdade, com
mais de 320 lugares, esteve
completamente cheio. Não foi uma
despedida porque Pinto Peixoto
continuará a sua actividade
científica. Para todos os que
assistiram foi uma oportunidade
para ouvir o mestre e para lhe
agradecer, de forma simples mas
sincera, a sua dedicação à ciência e
ao ensino no nosso país.
Filipe Duarte Santos
Departamento de Física da FCUL
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