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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Programa “Isto é Matemática” premiado no Brasil 

Prémio Homenagem Especial VerCiência 2013 entregue na próxima segunda-feira 
 
 

Desde há um ano que o programa “Isto é Matemática”, transmitido todos os sábados na 

Sic Notícias, habituou os portugueses a encontrar matemática em tudo o que os rodeia, 

de uma forma clara e divertida. À boa aceitação do público nacional junta-se agora uma 

distinção além-fronteiras: a Mostra Internacional de Ciência na TV VerCiência 2013, que 

decorrerá no Brasil entre 21 de outubro e 3 de novembro, atribuiu ao programa o 

prémio Homenagem Especial VerCiência 2013 "pela excelência dos programas 

produzidos, apresentando tópicos da matemática de forma atraente e divertida".   

 

O prémio será entregue ao apresentador do “Isto é Matemática”, Rogério Martins, na 

cerimónia de abertura da Mostra VerCiência 2013, no Rio de Janeiro, no próximo dia 21 

de outubro. Sobre a atribuição deste prémio, o professor de matemática afirma ser 

“uma grande honra receber este reconhecimento do outro lado do Atlântico, 

principalmente tendo em conta a lista de anteriores homenageados, como a BBC ou 

David Attenborough”. Rogério Martins acrescenta ainda que esta distinção “é uma 

prova de que vale a pena arriscar em televisão numa área aparentemente tão árida e 

mal amada como é a matemática, e ainda por cima apresentá-la de uma forma 

inovadora”. 

 

Além desta homenagem, o “Isto é Matemática” estará também em destaque na 

programação da VerCiência 2013, uma mostra que promove a divulgação de programas 

televisivos sobre ciência produzidos em todo o mundo e a discussão de estratégias de 

divulgação científica junto do grande público, através da televisão e de outros meios 

audiovisuais. 

 

Quanto ao “Isto é Matemática”, continuará a entrar em casa dos portugueses todos os 

sábados, às 20h45*, através da Sic Notícias, e estará sempre à distância de um clique, a 

qualquer hora e em qualquer parte do mundo, em 

http://www.youtube.com/user/istoematematica  

 

http://www.spm.pt/
mailto:imprensa@spm.pt
http://www.youtube.com/user/istoematematica


O "Isto é Matemática" é promovido pela Sociedade Portuguesa de Matemática, com 

produção da Sigma 3, e apoio do COMPETE, da Agência Ciência Viva e do QREN/FEDER. 

 

*Com várias repetições ao longo da semana 

 
 
Ligações úteis: 
 
Página oficial VerCiência 2013: http://www.verciencia.com.br/ 

Homenagem Especial VerCiência 2013: http://www.verciencia.com.br/programacao/homenagem 

Isto é Matemática – canal YouTube: http://www.youtube.com/user/istoematematica 

Arquivo “Isto é Matemática”: http://www.spm.pt/istoematematica/ 

 
 

Para mais informações, por favor contactar: 

Gabinete de Imprensa da SPM: Sílvia Dias, 217 939 785 / 960 131 220, 

imprensa@spm.pt 
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