Homenagem do Seminário Nacional de História da
Matemática a Ana Rita Ferrer, Sílvia Dias e Teresa
Pires no 35º Encontro do SNHM
Texto lido pelo Coordenador Geral do SNHM na abertura da segunda sessão do
35º Encontro do SNHM, realizado na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, em
Gouveia, a 17 de Junho de 2022:
O Seminário Nacional de História da Matemática vai hoje homenagear três funcionárias
excepcionais que ao longo dos anos de trabalho na SPM foram um apoio essencial para as suas
actividades. São elas:
Sílvia Dias, que trabalhou na SPM um pouco mais de 8 anos, de Junho de 2009 a Setembro de
2017,
Teresa Pires, que esteve na Sociedade um pouco mais de 10 anos, de Janeiro de 2009 a
Fevereiro de 2019, e
Ana Rita Ferrer, que trabalha na SPM desde Maio de 2009, há um pouco mais de 13 anos.
Elas foram sempre inexcedíveis de profissionalismo, de qualidade de trabalho, de
devoção à SPM. Nós, no SNHM, consideramo-nos de algum modo uma grande família, da
qual, obviamente, desde há muito elas fazem parte. Achamos que esta sua actividade, tão
importante e tão decisiva ao longo dos anos, mas que passa despercebida aos olhos do grande
público, e muito possivelmente a muitos dos sócios da SPM, deve ser reconhecida
publicamente e de alguma forma premiada.
Hoje é frequente vermos instituições recompensarem personalidades que,
independentemente do seu valor, pouco ou nada fizeram por elas, e para quem essas distinções
são apenas mais um título a colocar nos seus CVs.
Nós sentimos que são precisamente pessoas como a Sílvia, a Teresa e a Rita que nós
temos de estimar, apreciar e valorizar. São pessoas que ininterruptamente, ao longo dos anos,
apresentaram um trabalho uniformemente de grande qualidade, muitas vezes fazendo pelo
nosso Seminário (e certamente também pela SPM) trabalhos para além daquilo que lhes podia
ser exigido, mas que foram feitos sempre com um sorriso e boa vontade.
Houve um período de sensivelmente oito anos em que as três estiveram a trabalhar
juntas na SPM. Pudemos apreciar a qualidade e a perfeição do seu trabalho e o modo
extraordinário como se completavam. Vendo a elevadíssima qualidade que daí resultava
ocorreu-me uma analogia com uma equipa famosa do Real Madrid, e a partir de certa altura,
simultâneamente brincando mas falando muito a sério, chamava-lhes “as Galácticas”, uma
qualificação que, a meu ver, era totalmente justa.
Quando foi levantada a questão no Conselho Geral do SNHM de se homenagear estas
três enormes ajudantes do Seminário, invisíveis co-responsáveis pelo êxito dos nossos
Encontros e outras actividades, houve um apoio imediato e unânime dos seus 24 membros.

Mandámos gravar três placas alusivas a esta homenagem, que o coordenador do SNHM
irá entregar em mão na sede da SPM. Estas placas foram integralmente pagas pelos 24 membros
do Conselho Geral do SNHM.
Feliz a instituição que tem funcionárias desta qualidade!
Não temos aqui presencialmente as homenageadas, mas elas estão a seguir a sessão
online. Eu peço à assistência uma grande salva de palmas para elas, que bem o merecem.

As homenageadas com o Coordenador Geral do SNHM. Da esquerda para a direita: Sílvia Dias,
Luís Saraiva, Teresa Pires e Ana Rita Ferrer. Aniversário da SPM, Lisboa, Dezembro de 2015.

Fotos das placas oferecidas a Ana Rita Ferrer e a Sílvia Dias

Foto da placa oferecida a Teresa Pires

Lista dos 24 elementos do Conselho Geral do Seminário Nacional de História
da Matemática que contribuíram para a aquisição integral das três placas:
Ana Patrícia Martins
António Costa Canas
António Leal Duarte
Augusto Franco de Oliveira
Bernardo Mota
Bruno Almeida
Carlos Sá
Fernando Figueiredo
Henrique Guimarães
Henrique Leitão
Helmuth Malonek
Jaime Carvalho e Silva

João Caramalho Domingues
João Filipe Queiró
Jorge Semedo Matos
José Francisco Rodrigues
Luis Manuel Saraiva
Luís Miguel Carolino
Maria Cecília Costa
Pedro Raposo
Reinhard Kahle
Rui Filipe de Sousa Santos
Samuel Gessner
Vitor Hugo Bonifácio

No 7º Encontro Luso Brasileiro de História da Matemática, Óbidos Outubro de
2014. Da esquerda para a direita; Sílvia Dias, Teresa Pires e Ana Rita Ferrer.

Sílvia Dias com o Coordenador Geral do SNHM no Encontro Internacional
“Mathematical Sciences and 20th century dictatorships”,
Faculdade de Ciências de Lisboa, Dezembro de 2015.

Teresa Pires no 31º Encontro do SNHM, Escola Superior de Educação
de Viseu, Outubro de 2018

