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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Clube de Matemática da SPM está de regresso 

Domingos Paciência é o convidado do mês de Janeiro 

 

Já diz o ditado, “Ano Novo, Vida Nova”, e é assim que o Clube de Matemática da 

Sociedade Portuguesa de Matemática dá o pontapé de saída em 2011. Depois de algum 

tempo de inactividade, o Clube regressa a 1 de Janeiro, em www.clube.spm.pt, com 

nova coordenação e recheado de novidades.  

 

Actualizado diariamente, o Clube pretende ser um espaço inovador, capaz de atrair os 

amantes da matemática, mas também aqueles que dela fogem. Com artigos, 

entrevistas, histórias, passatempos e prémios será um espaço sério, mas também 

divertido, de trabalho, mas também de lazer. De acordo com Carlos Marinho, 

coordenador do Clube, “esta iniciativa pode ajudar a diminuir o medo que os alunos 

têm da matemática. Afinal a matemática também pode ser divertida”.  

 

Domingos Paciência, actual treinador de futebol do Sporting de Braga, inaugura a 

rubrica de entrevista, mostrando que a matemática é importante até no futebol. O 

antigo futebolista explica a sua apetência pelo número 9 e confessa que dedicaria uma 

vitória à matemática se através dela conseguisse uma táctica capaz de deitar por terra 

os adversários. 

 

Miguel Abreu, presidente da SPM, conta que “o Clube é um espaço feito por e para 

alunos, professores, encarregados de educação e todos os que se interessem e queiram 

participar, com o objectivo de promover mais estudo, trabalho e gosto pela 

Matemática”.  E remata: “o relançamento do Clube de Matemática é uma pequena 



contribuição no sentido de melhorar o ensino e a aprendizagem da Matemática em 

Portugal.” 

 

O Clube de Matemática da SPM foi criado, em 2007, com o objectivo de promover o 

intercâmbio entre Clubes de Matemática já existentes e incentivar a criação de novos 

clubes, divulgar livros, exposições, concursos e actividades matemáticas. A sua criação 

esteve ainda integrada nas comemorações do centenário do matemático António 

Aniceto Monteiro, um grande incentivador dos Clubes de Matemática e divulgador 

desta disciplina.  

 

Site: 

www.clube.spm.pt 

 

 

Para mais informações, favor contactar: 

Gabinete de Imprensa da SPM: Ana Figueiredo, 217 951 219/960 131 220, 

imprensa@spm.pt   

 


