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COMUNICADO DE IMPRENSA 

SPM Distinguida na Figura do Seu Presidente 

Nuno Crato recebe hoje em Bruxelas European Science Awards 

 

O presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, Nuno Crato, foi hoje distinguido em 

Bruxelas com o segundo lugar do prémio European Science Awards na categoria Science 

Communicator of the Year. É a primeira vez que um cientista português recebe o galardão, que 

foi atribuído em primeiro lugar ao astrofísico francês Jean-Pierre Luminet. 

 

O prémio distingue o trabalho de Crato enquanto divulgador de ciência, e menciona os seus 

esforços à frente da SPM para divulgar a matemática. É este o caso das Tardes de 

Matemática, que levam a ciência do dia-a-dia ao público leigo por todo o país, e das 

Olimpíadas Portuguesas de Matemática, que reúnem neste fim-de-semana 60 jovens na final 

da sua 26ª edição – da qual participaram ao todo 25 mil alunos. 

 

Os livros, mencionados com grande destaque na atribuição do galardão, são também uma 

parte importante dos esforços da SPM para divulgar a matemática. E é justamente na 

colecção Temas de Matemática, desenvolvida em parceria com a editora Gradiva, que sairá 

o próximo livro de Nuno Crato, A Matemática das Coisas. Com textos simples e a excelência 

científica que lhe é peculiar, o matemático e divulgador demonstra como podem as contas 

ajudar a compreender a arte de Escher, a cortar o Bolo-Rei ou a encontrar o caminho de casa. 

 

Veja abaixo os press-releases distribuídos pela União Europeia a divulgar o prémio. 

 

Para mais informações, favor contactar: 

Gabinete de Imprensa da SPM: Renata Ramalho, 960 131 220, imprensa@spm.pt 
 
Alguns Sites: 

Tardes de Matemática: http://www.spm.pt/static.php?orgId=495  
Nuno Crato: http://www.iseg.utl.pt/~ncrato 
European Science Awards: http://ec.europa.eu/research/science-
awards/communication_en.htm  
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O matemático e divulgador português Nuno Crato foi um dos agraciados hoje em Bruxelas 
com um dos European Science Awards (ex-Descartes prize), numa cerimónia pública tida 
esta tarde no Flagey Building, com a participação do Comissário Europeu para a Ciência e a 
Investigação, Janez Potocnik, do ministro em exercício na presidência europeia, Mojca K. 
Molinar, de representantes da imprensa europeia e de todo o mundo, e de centenas de 
convidados. 
 
Nuno Crato, professor de Matemática e Estatística no ISEG e pró-reitor da UTL,  ficou em 
segundo lugar na categoria de “Science Communicator of the Year”. O primeiro foi 
atribuído ao astrofísico e escritor francês Jean-Pierre Luminet. Prémios anteriores foram para 
figuras tão importantes na divulgação científica como Bill Bryson e David Attenborough.  
 
Concorreram a estes prémios centenas de cientistas e divulgadores europeus. É a primeira 
vez que um deles é atribuído a um português. 
 
Na citação do galardoado, o júri europeu salientou a colaboração ininterrupta no semanário 
“Expresso” com artigos semanais desde o ano de 1996, a colaboração na Rádio Europa e em 
vários programas de televisão. Salientou igualmente a contribuição de Nuno Crato como 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática para a promoção de eventos de 
popularização da matemática entre os jovens. O júri destacou ainda vários livros que 
publicou, tais como “A Espiral Dourada”. O último livro de Nuno Crato foi publicado este 
ano na Gradiva com o título “Passeio Aleatório” e está já em segunda edição, tendo a 
primeira esgotado em poucas semanas. 
 
Ao descrever o seu estilo de divulgação, a que chamou “abordagem Crato” (“Crato’s 
approach”), o júri destacou a “escrita fácil de ler, mas também informativa e cientificamente 
sólida”. A propósito de artigos deste autor já premiados pela European Mathematical 
Society, o júri salientou que os seus textos focam “assuntos interessantes para o público, 
tratados com humor, inteligência e um estilo jornalístico distinto”. 
 
A short biography of the laureate is available at: 

www.iseg.utl.pt/~ncrato/CV_Crato_Breve.html  
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Nuno Crato is a regular contributor of articles to newspapers, magazines, radio and TV 

programmes. Through these channels he brings a regular scientific perspective on a wide variety 

of current news and events to a vast audience. He is also the author of best-selling popular science 

books and takes a leading role in bringing mathematics to a wider audience. 

 
Professor Nuno Crato’s main research areas at the Technical University of Lisbon are in 
stochastic modeling and the statistical description of random events and their behaviour in 
time. He has made significant contributions in these fields in areas such as volatility 
persistence in financial market and his applied stochastic models have found application is 
diverse end-use from computer science to fishery forecasting. He has served as President of 
the International Symposium on Forecasting in 2000 and serves as the President of the 
Portuguese Mathematical Society since 2004. 
 
In parallel he has developed a wide variety of activities that help to popularise science. Since 
1996 he has written a weekly column for Portugal’s most popular newspaper (Expresso). For 
this and other popular writing projects he has been awarded prizes at both national 
(Visionarium) and international level. 
 
The European Mathematics Society’s Raising Public Awareness Prize was awarded to him 
in 2003 for a three-part article that is typical of the “Crato approach”. Primarily it is easy to 
read but it is also informative and scientifically sound. The article described mathematical 
cryptography in the context of credit cards and, specifically, the growth of internet 
shopping. It addressed a topic of major public interest and dealt with it with humour, 
intelligence and a distinct journalistic style. Crato’s writings have appeared in many diverse 
publications from in-flight magazines to historical journals. In total he has written over 500 
popular science pieces. 
 
Da Vinci code 

In addition he is author of many books on scientific issues. These are, like his articles, 
always topical. For example his book on solar eclipses was published just prior to the 1999 
Solar Eclipse and his very successful co-authored book on science in the Da Vinci Code 
novel ‘A Espiral Dourada’ (The Golden Spiral) coincided with the international release of 
the film of the book.  
 
He has also contributed regularly to radio and television. He developed a radio programme 
in collaboration with journalists in which he comments succinctly on scientific news and 
issues called “3 Minutos de Ciência” (Three Minutes of Science), on Radio Europa. He 
designed and appeared in a television short programme “Ciência na Cidade” (Science in the 
City) in which he stressed scientific issues relating to many popular places, monuments and 
artifacts. He is one of the “resident scientists” in the ‘4xCiência’ television series and 
contributed to ‘ABCiência’ and other programs. 
 
As President of the Portuguese Mathematical Society, Crato has helped foster dozens of 
events for children and students. These include Mathematics Saturday Afternoons, 
competitions and a Mathematics Fair which runs as a “drop-in” type event during the 
summer and includes many hands-on activities from trigonometry to probability in addition 
to music and other cultural activities. 


