
TARDES DE MATEMÁTICA – PRIMEIROS PASSOS1 

 

 
1983 – Realização do 1.º Ciclo de Palestras da SPM-Centro 

1986 – Criação da Comissão Pedagógica da SPM-Centro 

1986 – Envio de um Comunicado aos sócios da SPM-Centro 

1987 – Realização das Primeiras Tardes de Matemática: Tardes de Matemática 87 

 

No ano de 1986, no âmbito do trabalho desenvolvido na Delegação Regional do Centro da SPM 

(SPM-Centro), foi criada uma “Comissão Pedagógica” que tinha por objetivo preparar um plano de 

atividades a ter lugar nas escolas dos ensinos preparatório e secundário da Região Centro. Esta 

comissão era constituída por seis professores do ensino não superior e por Manuela Sobral (FCTUC) 

que presidia nessa altura à SPM-Centro. 

 
Embora já tivesse decorrido em 1983 um ciclo de palestras2 organizado pela SPM-Centro – “1.º Ciclo 

de Palestras” – foi na sequência do trabalho desenvolvido pela comissão pedagógica e da recetividade 

ao “Comunicado” enviado aos sócios que surgiram em 1987 as “Tardes de Matemática 87”. Esta 

iniciativa consistiu na realização de um programa de palestras e debates nas escolas preparatórias e 

secundárias da Região Centro. 

No dia 7 de janeiro de 1987 decorria na Escola Secundária D. Duarte a primeira palestra das “Tardes 

de Matemática 87”, “Sucessões”, proferida por Marques de Sá (FCTUC), seguida de um debate em 

torno da questão “Como despertar o interesse pela Matemática?”, coordenado por J. Machado Gil e 

Nuno Malaca dos Santos (Esc. Sec. D. Duarte) e por Manuela Sobral. 

Estavam dados os primeiros passos para a concretização do projeto “Tardes de Matemática”. Com 

início em escolas de Coimbra rapidamente se estendeu às escolas da Região Centro, tendo 

conquistado um importante papel na divulgação da matemática no ensino básico e secundário. Tem 

atualmente três décadas de atividade e envolve mais de 3000 alunos por ano. 
 

1 Nota elaborada com base na informação obtida a partir dos relatórios de atividades e de contas da SPM-Centro referentes a 1986 e 1987 e do 

comunicado enviado aos sócios da SPM-Centro a 17 de dezembro de 1986. 

2 Informação disponível em Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática 7 (1984) 19-20. 

 

Constituição da Comissão Pedagógica da SPM-Centro 

Amélia Suzete Taborda (Esc. Sec. D. Duarte, Coimbra) 

Carmen Roupiço Simões (Esc. Prep. da Lousã) 

Isolete dos Reis Pato (Esc. Sec. José Falcão, Coimbra) 

Marcelino Paiva (Esc. Sec. José Falcão, Coimbra) 

Maria Clara Viegas Barroso (Esc. Prep. da Mealhada) 

Maria Estela Marques de Castilho (Esc. Prep. da Lousã) 

Maria Manuela Antunes Sobral (DMUC) 

https://www.spm.pt/files/files/Arquivo/Tardes_relatorios/TardesMatematica1987.pdf

