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2 de Julho de 2010

Matemático e Divulgador Robin Wilson em visita a Portugal
O matemático que não quis viver em Downing Street 10 aceitou convite da SPM para o
seu Encontro Nacional

Qual é a matemática por trás de Alice no País das Maravilhas? Que números utilizava
Sherlock Holmes para desvendar os seus mistérios? Se há alguém capaz de explicar
com clareza estas questões, este será o matemático e divulgador Robin Wilson. Autor
de mais de 30 livros com estes e muitos outros temas, foi por isto convidado pela
Sociedade Portuguesa de Matemática para a sessão de divulgação científica do seu
Encontro Nacional, que decorre em Leiria de 8 a 10 de Julho. Wilson lançará então o
livro 4000 anos de Geometria, uma adaptação de uma sua palestra e editado pela SPM.

As curiosidades sobre Wilson não se limitam à sua extraordinária capacidade de
comunicar para um público amplo questões muitas vezes consideradas como
compreensíveis apenas para um pequeno grupo de matemáticos. O professor
reformado da Open University já esteve muito próximo do poder em Inglaterra e até
mesmo ameaçado de sequestro pelo Exército Republicano Irlandês (IRA), por ser filho
do antigo primeiro-ministro britânico Harold Wilson (1964-1970 e 1974-1976). Nesta
altura foi para os Estados Unidos, onde fez o Mestrado e o Doutoramento na
Universidade da Pensilvânia, enquanto o seu irmão partiu para um kibbutz em Israel.

Recentemente reformado, Wilson tem uma carreira com interesses bastante variados.
Deixou o seu legado na European Mathematical Society Newsletter, de que foi editor-chefe
entre 1999 e 2003, e tem entre as suas obras livros muito populares sobre o Sudoku e o

Teorema das Quatro Cores. Mas nem só de ciências exactas é feito o seu currículo.
Revelando um perfil multifacetado, repetiu a proeza de pertencer ao quadro de honra
quando frequentou o curso Humanidades com Música na Open University.
Wilson estará em Portugal de 6 a 12 de Julho. Tem previstas duas intervenções, uma na
Universidade de Coimbra no dia 7 de Julho e outra no ENSPM2010 no dia 9 de Julho.
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Robin Wilson's Page at the Open University
http://puremaths.open.ac.uk/pmd_department/pmd_wilson/pmd_wilson.html
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http://www.mathematics.open.ac.uk/People/r.j.wilson
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