70º Aniversário
Professor João David Vieira
30 de Abril de 2011

Programa
10:00 Sessão de abertura
Anfiteatro do Departamento de Ambiente e
Ordenamento
Reitor da Universidade de Aveiro
Director do Departamento de Matemática

10:30 Intervenções
Professor Júlio Pedrosa
Professor Marques de Sá
Professor José Vitória
Professor Domingos Cardoso

11:30 Professor David Vieira:
um olhar sobre a sua vida e obra

13:00 Almoço
Restaurante do Crasto

O Professor David Vieira…
“Não basta mais fazer relatórios, é preciso agir com realismo passo a
passo, mas com determinação. Não é fácil, mas o impossível é palavra
que não existe no meu vocabulário.”
“…relacionamento (exigente, aberto e leal) que promovo com todos os
meus alunos”
( jornal Univercidade, 9 de Março de 2001, sobre
“(Re)acção ALGA 10-Q - para quem ALGA é uma
inutilidade)”)

"... o espaço de aula ainda que de matemática não pode ser apenas um
espaço de exercício tecnocrático e competente de saberes. É um
espaço de entusiasmo e de criação de autonomia e de responsabilidade.
Cada aula tem que ser um pequeno contributo para mais cidadania. E é
isto que justificará sempre a necessidade do professor, ainda que
avancemos em força para as novas tecnologias e para os campus
virtuais."
(discurso proferido a 17 de Dezembro de 2003,
ano da aposentação )

“Quem escreve estas notas tem experimentado diversas metodologias
de ensino, está atento aos novos desenvolvimentos sobre as
aprendizagens, provoca a intervenção e a criatividade dos seus alunos,
recusa-lhes a passividade cómoda. Critica, mas põe soluções no
terreno, mesmo em condições adversas.”
“É preciso tomar atenção aos chavões, pois sob a designação pomposa
de novas pedagogias e inovações servem-se trivialidades, pratos
exuberantes de forma sem qualquer conteúdo.
As novas pedagogias referidas em Reflexões Pedagógicas, Folha
Informativa Ano 4, Nº 2, parecem, ao contrário, ricas em conteúdo,
envolvendo grande exigência. A estas, digo sim, mas depois de
desatados vários nós-gordios que estão um pouco por todo o lado.”
(Folha Informativa nº3, 4 de Maio de1999)
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