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Na minha longa carreira pública, tive a oportunidade de
fazer muitas apresentações. Algumas mais prazerosas e,
outras menos. Nenhuma, porém, me trouxe tanta alegria
quanto esta, a do Prof. Dr. Maurizio Martelli, amigos que somos
desde os 17 anos de idade, quando estudamos ambos nos
Estados Unidos da América (EUA), como bolsitas do American
Field Service (AFS). Nossas escolas eram vizinhas e ficamos
amigos. Fizemos uma viagem de um mês juntos e nossas
namoradas ficaram amigas.

O AFS só dava bolsas de estudos àqueles que muito se
distinguiam em seus países, mas Maurizio se destacou ainda
em tenra idade nos EUA, em matemática. Ficamos em contato
todos estes anos.

Regressando ao seu país, estudou na prestigiosa
Universidade de Pisa no primeiro curso de graduação dedicado
à informática em Itália. Formado, ingressou no Centro Nacional
de Pesquisa da Universidade de Genova, vindo a ser
transferido como professor de informática na Universidade de
Genova em 1990.

Foi presidente da Comissão Científica de Matemática da
Universidade de Genova de 1996 a 1998. De 1998 a 2004 foi
membro eleito do Senado Acadêmico daquela universidade e
seu presidente de 2005 a 2008. Acumulou a presidência da
Faculdade de Ciências da mesma casa de ensino durante o
mesmo período. Em 2008 foi eleito pró-reitor da Universidade
de Genova, cargo que ocupou até o fim de 2014.

Participou ou liderou por muitos anos muitos projetos de
pesquisa na Itália, na Europa e nos EUA, sempre nas áreas de



informática e programação lógica nas quais atuou desde 1979.
Colaborou com os projetos europeus de desenvolvimento de
inteligência artificial, dentre os quais os denominados “Esprit” e
“Integration”.

Em realidade o curriculum vitae do Prof. Maurizio Martelli
é tão vasto que mereceria uma conferência sobre sua pessoa e
carreira.

Contudo, não estou aqui para fazer-lhe concorrência, nem
mesmo discorrendo sobre o seu formidável currículo.

Apresso-me, portanto, a passar a palavra a meu velho e
querido amigo, o grande professor Maurizio Martelli, para quem
peço uma calorosa salva de palmas.


