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6 de Dezembro de 2010 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Sociedade Portuguesa de Matemática faz 70 anos 

Evento com actividades diversas terá lugar no Museu de Ciência da UL 

 

O ano era 1940. Numa altura de grande efervescência matemática, investigadores da 

área decidiram fundar uma sociedade científica que lhes permitisse lutar pela 

investigação, ensino e divulgação da sua disciplina. Foram perseguidos e exilados, mas 

a sua missão foi retomada e continua vigente sete décadas depois, com uma força cada 

vez maior. São estes 70 anos que a Sociedade Portuguesa de Matemática comemora no 

domingo, dia 12 de Dezembro, numa tarde de actividades matemáticas para crianças, 

jovens e adultos no Museu de Ciência da Universidade de Lisboa. 

 

A SPM é consequência de uma série de actividades matemáticas desenvolvidas no país 

por grandes nomes da ciência e cultura portuguesa das décadas de 1930 e 1940, como 

Bento de Jesus Caraça, Ruy Luís Gomes, Alfredo Pereira Gomes, António Aniceto 

Monteiro e Hugo Ribeiro. Pouco antes da sua fundação haviam surgido diversos 

projectos, entre os quais a revista Portugaliæ Mathematica  (1937) e a Gazeta de 

Matemática (1939), ainda hoje publicadas pela Sociedade. As associações, no entanto, 

não eram bem vistas pelo regime vigente, e actividades científicas foram muitas vezes 

consideradas reuniões políticas. Nos anos de 1946–1947 foi desencadeada uma ofensiva 

contra a Universidade, tendo sido afastados ou impedidos de prosseguir as suas 

carreiras muitos dos fundadores da Sociedade. Pressionados pela PIDE, vários 

partiram para o exílio. A actividade da SPM entrou em declínio, e a matemática em 

Portugal entrou num período de adormecimento.  

Só após o 25 de Abril de 1974 a SPM retomou em plenitude os trabalhos e concretizou 

os objectivos definidos pelos seus fundadores: divulgar o conhecimento matemático e 

promover a qualidade do ensino e da investigação matemática portuguesa. 

Actualmente a Sociedade é responsável pela publicação de revistas e livros, e pela 

organização de conferências e seminários como as Tardes de Matemática e as Tardes 

SPM/CIM. Promove as Olimpíadas Portuguesas de Matemática e a participação de 

equipas portuguesas em competições internacionais. Atribui ainda o Prémio José 

Sebastião e Silva, para manuais do Ensino Básico e Secundário, e o Prémio José 

Anastácio da Cunha, que distingue dissertações de doutoramento em Matemática.  

 



As comemorações 

Museu de Ciência da Universidade de Lisboa R. da Escola Politécnica, 56 – Lisboa  

14h às 18h 

Será uma tarde recheada de actividades para todas as idades. Ateliers de Origamis, 

Magia dos Nós, Matemática a Brincar, questões das Olimpíadas convertidas para 

módulos e o ClubeMath decorrerão durante toda a tarde. Ainda para as crianças 

haverá uma apresentação da peça No Banco da Escola, um projecto conjunto da SPM e 

do Banco Espírito Santo para fomentar a literacia financeira nos mais pequenos. Para 

jovens e adultos haverá a exibição de filmes matemáticos, e uma visita guiada à 

exposição dos Jogos Matemáticos atenderá a públicos de todas as idades. Ao final da 

tarde, na sessão comemorativa dos 70 anos da SPM, serão analizados documentos 

recentemente descobertos no Museu sobre a história da Sociedade. 

 

Para mais informações, por favor contactar: 

Gabinete de Imprensa da SPM: Renata Ramalho, 21 795 1219 / 960 131 220, 

imprensa@spm.pt 

 

Alguns sites: 

Festa dos 70 anos da SPM: http://spm.pt/arquivo/539 

História da SPM: http://spm.pt/spm/historia/ 

Museu de Ciência da Universidade de Lisboa: http://www.mc.ul.pt/  

No Banco da Escola: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=AA44B0FA-F0C2-4ECA-

B2D6-B0B072FDEE81 

ClubeMath: http://clubemath.dmat.fct.unl.pt/  

 


