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COMUNICADO DE IMPRENSA 

SPM lança postal comemorativo em homenagem a Pilar Ribeiro  

A sócia Nº 1 da Sociedade Portuguesa de Matemática completaria 100 anos no dia 5 de 

Outubro 

 

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), em colaboração com os CTT - 

Correios de Portugal, lançará, amanhã, dia 4 de Outubro, um Inteiro Postal (IP) 

comemorativo para assinalar o centenário do nascimento de Maria do Pilar Ribeiro, 

falecida no passado mês de Março. O ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, 

matemático de formação, estará presente na homenagem a Pilar Ribeiro, uma das 

últimas sobreviventes da geração matemática que fez história nas décadas de 1930 e 

1940, em Portugal. O lançamento do IP terá lugar no Museu de Ciência da 

Universidade de Lisboa, pelas 18 horas. 

 

Maria do Pilar Ribeiro, sócia número 1 da SPM, completaria 100 anos no próximo dia 5 

de Outubro. A professora de matemática foi primeiro Secretário da primeira direcção 

da SPM, de 1940 a 1942, e sócia honorária da Sociedade a partir de 2006. 

 

Pilar Ribeiro nasceu em Lisboa, a 5 de Outubro de 1911. Numa época em que o ensino 

superior estava vedado à maioria das mulheres, Pilar Ribeiro licenciou-se em 

Matemática pela Faculdade de Ciências de Lisboa, no ano de 1933. Foi aí que conheceu 

o matemático Hugo Ribeiro, Secretário-Geral da SPM em 1946/1947, com quem casou 

em 1934. Foi uma das fundadoras da SPM, assim como da Gazeta de Matemática.  

 

Em 1947, partiu com o marido para os Estados Unidos da América na sequência da 

perseguição do regime salazarista aos matemáticos, trabalhando como instrutora de 

Matemática na Pennsilvanya State University. O regresso a Portugal deu-se no pós-25 

de Abril. Entre 1976 e 1980, Pilar Ribeiro trabalhou como professora na Universidade 

do Porto, a convite de Ruy Luís Gomes, e na Escola Biomédica Abel Salazar.  
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A idade avançada nunca a impediu de se manter como uma figura activa e sempre 

presente nos momentos mais marcantes para a SPM. Maria do Pilar Ribeiro faleceu no 

dia 28 de Março de 2011, aos 99 anos de idade. 

 

 

Para mais informações, por favor contactar: 

  

Gabinete de Imprensa da SPM: Sílvia Nogal Dias, 217 951 219 / 960 131 220, 

imprensa@spm.pt 
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