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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Maior mágico do mundo em Portugal para encontro de matemática 

Universidade de Évora recebe o “Recreational Mathematics Colloquium II” 

 

Lennart Green ganhou o título de melhor mágico do mundo em 1991 e tem 

conseguido até hoje deixar plateias inteiras boquiabertas com os seus truques de 

magia. Conhecido pelas suas performances inovadoras, Green continua a apaixonar os 

espíritos mais cépticos. O mágico estará em Portugal para participar no Recreational 

Mathematics Colloquium II, que decorre na Universidade de Évora entre os dias 27 e 

30 Abril.  

Mas este não é o único nome de peso entre os oradores convidados do Colóquio. Keith 

Devlin, personalidade incontornável no debate sobre o ensino da matemática, estará 

presente no encontro com apresentações nos dias 29 e 30 de Abril. Devlin promete 

uma reflexão sobre o papel da “matemática recreativa” nas salas de aula. 

O matemático e divulgador britânico Robin Wilson, conhecido pela sua extraordinária 

capacidade de comunicar questões complexas da matemática para o grande público, 

também não faltará ao evento. Wilson, autor do livro 4000 anos de geometria, publicado 

pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), regressa assim a Portugal, depois da 

participação, em Julho do ano passado, no Encontro Nacional da SPM. 

Do programa do encontro faz parte um vasto leque de palestras com temas, no 

mínimo, curiosos: do “Circo matemático” a “Bocage e a matemática”, da “Matemática 

dos cartoons” aos “Jogos para pais preguiçosos mas inteligentes”. O colóquio é dirigido 

a diferentes públicos e abordará a matemática sob as mais diversas perspectivas, de 

uma forma criativa. O “Magic Show” de Lennart Green será apresentado no dia 29 de 

Abril, pelas 14h30.  

A SPM estará representada neste evento por Ilda Perez (Directora), que proferirá a 

palestra “Shannon Switching Game and Variants”, no dia 27 de Abril. A SPM apoia o 

Recreational Mathematics Colloquium II, organizado pela Universidade de Évora, a 

Associação Ludus e o Museu de Ciência da Universidade de Lisboa. 

 



Para mais informações, por favor contactar: 
Gabinete de Comunicação: Ana Figueiredo, 21 795 1219 / 960 131 220, 
imprensa@spm.pt 
 

Páginas úteis: 
Programa: http://ludicum.org/rm11/rm11-program.pdf 
Site do Colóquio: http://ludicum.org/rm11/ 

 


