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21 de novembro de 2013

COMUNICADO DE IMPRENSA
Programa “Isto é Matemática” premiado novamente
Prémio Ciência Viva Montepio será entregue no Pavilhão do Conhecimento, no próximo
domingo

Um mês depois de ter recebido, no Rio de Janeiro, o prémio Homenagem Especial
VerCiência 2013, o programa “Isto é Matemática” volta a ser distinguido, desta vez em
solo nacional. A Agência Ciência Viva atribuiu ao programa o Prémio Ciência Viva
Montepio nos Media, que distingue anualmente “um trabalho de mérito excecional na
divulgação da ciência e da tecnologia num órgão de comunicação social português”. A
Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), representada pelo seu presidente, Miguel
Abreu, receberá o galardão no próximo domingo, dia 24 de novembro, às 16 horas, no
Auditório do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

A cerimónia de entrega de prémios, que contará também com a presença do
apresentador do “Isto é Matemática”, Rogério Martins, acontece no Dia Nacional da
Cultura Científica, realizando-se no âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia. Nesta
cerimónia, serão ainda entregues o prémio Ciência Viva Montepio na Educação
(Instituto de Educação e Cidadania) e o Grande Prémio Ciência Viva Montepio (A. M.
Galopim de Carvalho).

O “Isto é Matemática” estreou há cerca de um ano na SIC Notícias e vai já na sua quinta
série. O programa é transmitido todos os sábados, às 20h45*, com várias repetições ao
longo da semana. Está também disponível, em:
http://www.youtube.com/user/istoematematica
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O "Isto é Matemática" é promovido pela SPM, com produção da Sigma 3, e apoio do
COMPETE, da Agência Ciência Viva e do QREN/FEDER.

Ligações úteis:
Página oficial da Semana da Ciência e da Tecnologia:
http://www.cienciaviva.pt/semanact/edicao2013/
Prémios Ciência Viva Montepio 2013 :
http://www.cienciaviva.pt/semanact/edicao2013/premios.asp
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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