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A falta de instalações apropriadas e a inexistência de dotações orçamen-
tais para o efeito, estarão entre as razões que levaram à não organização
duma biblioteca privativa da Faculdade de Matemática instituída pelo es-
tatutos pombalinos de 1772. Com a entrada em vigor do princípio de auto-
nomia das instituições de ensino superior, regulamentado pelo decreto de 8
de Outubro de 19082, a Faculdade de Matemática vai aproveitar esse ensejo
para iniciar a constituição duma biblioteca própria.

Paralelamente à compra de livros, para a qual se destinam 100$000 réis
no orçamento para o ano económico de 1908-09, desenvolvem-se esforços
para encontrar instalações apropriadas para alojar a biblioteca. O problema
da falta de instalações, desde sempre sentido pela Faculdade de Matemática,
foi atenuado durante o ano de 1911 quando a ela foram cedidas três salas do
primeiro andar da Reitoria no edifício de S. Pedro do Paço das Escolas. A
partir do livro de Registos de Provimentos e Portarias dos Prelados, onde
tal cedência está registada com data de 1 de Fevereiro de 1911, podemos
confirmar que as salas cedidas à Faculdade de Matemática, representada no
acto de cedência pelo lente decano Luís da Costa e Almeida (1841-1919),
eram destinadas à instalação de aulas e duma biblioteca privativa:

“Manuel de Arriaga, Licenciado na Faculdade de Direito, Procu-

rador Geral da República e em comissão Reitor da Universidade

de Coimbra: Usando da faculdade que me conferiu o despacho

ministerial de 16 de Dezembro próximo findo – cedo à Faculdade

de Matemática da Universidade de Coimbra, para instalação de

aulas e duma biblioteca privativa as três salas do 1.oandar da

Reitoria, que ficam do lado sul do edifício.” 3

Tomando como referência o portal de entrada no edifício de S. Pedro a
partir do terreiro da Universidade, as três primeiras salas do primeiro piso

1Trabalho parcialmente financiado pelo CMUC.
2Decreto transcrito no Anuário da UC, 1908-09, p. 225–238.
3Provimentos e Portarias dos Prelados, Vol. 10, 1892-1911, fl. 162v. Arquivo da UC.
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Figura 1: Planta do 1.o andar do edifício de S. Pedro do Paço das Escolas da UC
indicando-se as primeiras instalações da Biblioteca Matemática (�). Composição
efectuada a partir de plantas da década de 1940, disponibilizadas pelo SIPA no sítio
www.monumentos.pt.

a norte do mesmo passaram para a posse da Faculdade de Matemática. De-
pois de obras de reparação e pintura nessas salas, que estariam terminadas
em meados de 1912, a biblioteca, da agora Secção de Matemática da Facul-
dade de Ciências, ficou instalada na primeira sala imediatamente a seguir
ao portal de entrada do edifício.

Um passo decisivo no sentido da organização duma biblioteca de Mate-
mática, é dado na congregação da Secção de Matemática de 14 de Janeiro
de 1913, onde se resolve

“encarregar da Direcção da Biblioteca da Secção o Dr. Henrique

de Figueiredo.” 4

Henrique Manuel de Figueiredo (1861-1922) será assim o primeiro pro-
fessor encarregado de dirigir a biblioteca da Secção de Matemática.

Poucos meses depois, na acta da congregação da Secção de Matemática
de 18 de Abril de 1913, redigida por Luciano Pereira da Silva (1864-1926),
a biblioteca da Secção é designada por Biblioteca Matemática. Acreditamos
que seja Luciano Pereira da Silva que tenha estado na origem do nome que
seria adoptado pelo professorado da Secção de Matemática para designar
a sua biblioteca privativa. Numa carta que dirige a Francisco Gomes Tei-
xeira (1851-1933), datada de 13 de Março de 1913, a propósito da oferta
deste à Secção dos volumes iniciais dos Annaes Scientificos da Academia

Polytechnica do Porto, Luciano Pereira da Silva escreve:

4Actas da Faculdade e da Secção de Matemática, 1911-1935, fl. 9v. Observatório As-
tronómico da UC.
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Figura 2: Excerto da carta dirigida a Gomes Teixeira por Luciano Pereira da Silva,
onde a designação Biblioteca Matemática é utilizada pela primeira vez (13.3.1913).

“Todos nós agradecemos a colecção completa, que já hoje vi na

Biblioteca Matemática.” 5

Apesar da biblioteca da Secção de Matemática ter instalações próprias
desde meados de 1912, a nomeação do seu primeiro director e a fixação da
designação Biblioteca Matemática, que ocorrem no ano de 1913, são razões de
monta para que o ano de 1913 seja considerado por João Pereira Dias (1894-
1960) como o ano da fundação da Biblioteca Matemática. Em Dezembro de
1927, num relatório que apresenta ao director da Faculdade de Ciências na
qualidade de professor encarregado de dirigir a Biblioteca Matemática, João
Pereira Dias escreve:

“Fundada em 1913, a Biblioteca Matemática da Universidade

de Coimbra alcançou no seu início um notável desenvolvimento,

devido não só à importância das suas dotações orçamentais mas

também às ofertas valiosas que recebeu.” 6

Entre as ofertas que a biblioteca recebe neste período inicial sobressaem
as de Gomes Teixeira, constituída por livros e um vasto conjunto de se-
paratas, e as das livrarias de Luís da Costa e Almeida e de Henrique de
Figueiredo, todos eles antigos professores da Faculdade de Matemática.

Cem anos volvidos sobre os factos anteriores que estiveram na génese da
actual biblioteca do Departamento de Matemática da UC, a fundação da
Biblioteca Matemática foi assinalada através duma exposição documental
dedicada ao período inicial da mesma, que esteve patente ao público, de 17
de Abril a 3 de Julho de 20137.

5Correspondência de Gomes Teixeira, Doc. 1603. Arquivo da UC.
6J. Pereira Dias, Biblioteca Matemática, Boletim da Biblioteca da UC, Vol. IX, 1928.
7“Exposição evocativa dos 100 anos da Biblioteca Matemática da Universidade de

Coimbra 1913-2013” (http://www.uc.pt/fctuc/dmat/departamento/bibliomat/).
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