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Começo no tempo: o universo tem uma idade finita
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Trio de Cambridge: conversas começam no fim da década de 1940
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Estático ou Estacionário?

Estático: significa que o universo não está nem expandindo nem contraindo

Estacionário: é invariável em larga escala com o tempo.

Pode ser estático (Newton, Einstein e De Sitter)

Em contração ou em expansão (Hoyle, Bondi e Gold)
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The nature of the universe

Série de palestras sobre cosmologia para 
a BBC de Londres, que foram 

posteriormente transcritas e publicadas 
na forma de um livro (Hoye 1950)

Tiveram alguns milhões de 

elespectadores, tornando o debate 
público
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