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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Faleceu a Matemática Maria do Pilar Ribeiro 

A sócia Nº 1 da Sociedade Portuguesa de Matemática completaria 100 anos em Outubro 

 

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), consternada com o falecimento da sua 

sócia número 1, Maria do Pilar Ribeiro, associa-se à dor de familiares e amigos pelo 

desaparecimento da professora de matemática, que completaria 100 anos no próximo 

mês de Outubro. A SPM orgulha-se de ter tido a professora como primeiro Secretário 

da primeira direcção da SPM, de 1940 a 1942, e de tê-la tornado sua sócia honorária, em 

2006. 

 

Pilar Ribeiro nasceu em Lisboa, a 5 de Outubro de 1911. Numa época em que não era 

vulgar as mulheres tirarem um curso, licenciou-se em Matemática pela Faculdade de 

Ciências de Lisboa, no ano de 1933. Na mesma altura, casou-se com o matemático 

Hugo Ribeiro, Secretário-Geral da SPM em 1946/1947. 

 

Leccionou a disciplina de Matemática no Liceu Camões, ao mesmo tempo que 

frequentava o Seminário de Análise Geral, organizado por António Aniceto Monteiro. 

Foi uma das fundadoras da Sociedade Portuguesa de Matemática, assim como da 

Gazeta de Matemática. Em conjunto com José da Silva Paulo, foi responsável pela 

tradução para português do livro de Hilbert "Fundamentos da Geometria", publicado 

em 1951 e republicado em 2003. 

 
Entre 1942 e 1946, acompanhou o marido à Suíça, frequentando então vários cursos de 

especialização em Matemática na Escola Politécnica Federal de Zurique. Em 1947, após 

os expurgos dos matemáticos em Portugal, partiu para os Estados Unidos da América, 

onde foi instrutora de Matemática na Pennsilvanya State University. Depois do 25 de 

Abril, regressou a Portugal. De 1976 a 1980, foi professora na Universidade do Porto e 

na Escola Biomédica Abel Salazar. 

 

Pilar Ribeiro, uma das últimas sobreviventes da geração matemática que fez história 

nas décadas de 1930 e 1940, era uma mulher excepcional. No fim da sua vida, ainda 

fazia exercício físico diário, andava no passeio marítimo de Oeiras e conduzia. 



 

Maria do Pilar Ribeiro faleceu ontem, dia 28 de Março, ao final da tarde, no Hospital de 

Cascais. O corpo estará em câmara ardente a partir das 14 horas de amanhã, 30 de 

Março de 2011, na Agência Funerária Agnus Dei, Capela B, na Rua de Cascais, 

Alcabideche (em frente ao cemitério de Alcabideche). Pelas 8h45 de quinta-feira, dia 31 

de Março, o corpo seguirá para o cemitério de Rio de Mouro, onde será cremado, às 

10h00. 

 

Para mais informações, favor contactar: 

  

Gabinete de Imprensa da SPM: Ana Figueiredo, 217 951 219 / 960 131 220, 

imprensa@spm.pt 

 
 


