Caro Colega e Amigo João David Vieira
Exmo. Reitor da Universidade de Aveiro
Ilustres Convidados, Participantes e Família
Caros Colegas

Começo por dar os parabéns ao David neste seu dia de aniversário, que em
boa hora um grupo de colegas resolveu recordar, merecidamente, desta
forma particular.
Tenho o privilégio de poder proferir algumas palavras nesta singela
homenagem

enquanto

actual

responsável

pelo

Departamento

de

Matemática, Departamento que sei que foi, é, e continuará a ser a “sua
casa” e que ele sente como “o seu Departamento”. Com toda a propriedade!
Ele ajudou (e como ajudou!) a tornar o Departamento que encontrou em 26
de Junho de 1977, depois Secção Autónoma e novamente Departamento,
naquilo que é hoje. A sua história na Universidade de Aveiro confunde-se
com a história do Departamento de Matemática. Aqui gostava de fazer um
parênteses para deixar um repto ao David no sentido de escrever a nossa
história, sobretudo daqueles tempos de pioneirismo, com a sua memória
sempre prodigiosa. É uma oportunidade única que já em tempos foi
abordada, mas a minha esperança é que logo que o David se “reforme”
tenha tempo para mais esta actividade…
Quando cheguei à Universidade de Aveiro em 1986, também já lá vão uns
anitos…, o David era já uma figura carismática no Departamento de
Matemática. Havia na altura uma grande expectativa porque estava a
ultimar o seu doutoramento (que viria a concretizar-se em 1987), e que foi
o primeiro doutoramento em matemática na UA.
Em todos estes anos que dedicou ao Departamento de Matemática
(naturalmente que também antes na Universidade de Coimbra e também na

Universidade de Lourenço Marques, depois Universidade Eduardo
Mondlane), foi sempre um homem de sonhos e de visão do futuro. Foi essa
perspectiva que o fez acreditar na enorme potencialidade da criação do
Projecto PmatE, também nas múltiplas ligações à sua África, mais vincadas
nas variadas colaborações com Cabo Verde, mas com um carinho
particular, natural, sempre em relação a Moçambique. Mesmo já não
estando no activo, foi o David Vieira o “pai” do mestrado de matemática
aplicada à engenharia, mestrado que funcionou em Cabo Verde e cuja
edição terminou em finais de 2010. Este mestrado foi “desenhado” pelo
David (no sentido literal tanto trabalhou os documentos com os seus
pequenos lápis, riscando, riscando e voltando a riscar, como era o seu
timbre, nesta que é uma das suas imagens de marca) e foi a sua prenda de
despedida ao Departamento de Matemática.
Gostava também de aproveitar a oportunidade para evocar a sua fortíssima
ligação e dedicação ao ensino não superior, através de múltiplas
participações nas Escolas, na formação de professores, na disponibilidade
que ainda hoje manifesta quando se trata de assuntos desta índole. O
Professor David Vieira, também nesta matéria, é um exemplo para aquilo
que o Departamento de Matemática actualmente deve perseguir.
Aproveitando a imagem do exemplo, é de elementar justiça dignificar o
Professor que marcou várias gerações de alunos, alguns que hoje fazem
parte do corpo docente do Departamento de Matemática, outros que
porventura estarão agora aqui também para o homenagear, dignificar
também o Homem de causas e de convicções que coerentemente se
mostrou ao longo de todos estes anos, também o Homem desde sempre
disponível para o serviço à comunidade, mesmo quando isso ainda não
estava na ordem do dia. Uma palavra também para a disponibilidade do
desempenho dos mais diversos cargos no Departamento de Matemática e
na Universidade de Aveiro, desde a Presidência do Conselho Directivo até

à Coordenação da Comissão Científica (onde tive o prazer de colaborar
directamente com ele durante um ano), passando por muitos outros cargos
e representações que não vale a pena enumerar.

Resumir desta forma a contribuição do David Vieira para o Departamento
de Matemática é um exercício demasiado injusto para ele, mas eu sei que
compreende a tarefa hercúlea que tinha em mãos e que me desculpa!

Não queria terminar sem agradecer em meu nome e em nome do
Departamento de Matemática às Colegas Isabel Pereira, Paula Carvalho,
Paula Oliveira, Raquel Pinto e Rosa Amélia a ideia e a forma incansável
como trabalharam para por de pé esta justíssima homenagem.

Muitos Parabéns David.

Obrigado.

