
A Matemática para lá dos números 

O Polo CMAT-UTAD, Polo do Centro de Matemática da Universidade do Minho, iniciou em Maio 
um conjunto de eventos que tiveram lugar no Teatro de Vila Real e na UTAD. De forma 
descontraída e informada tivemos várias apresentações envolvendo Matemática sendo que nem 
sempre de uma forma óbvia. 


De um modo mais detalhado, a 


11 Maio - Tardes de Matemática (colaboração com a Sociedade Portuguesa de Matemática)  - 
Teatro de Vila Real

Maria Manuel Nascimento, docente do DMAT, apresentou uma comunicação intitulada “Todos os 
dias vemos as notícias… e a estatística!”, que deixou bem claro como a não compreensão das 
entidades matemáticas pode conduzir a desinformação.


22 Maio - Matemática e Cultura na UTAD (colaboração da UTAD e do CRMVR) - 
Aula Magna da UTAD
Vários investigadores em Matemática (Luís Roçadas, Rui Ralha, Helena Mena Matos, António 
Machiavelo, Helder Vilarinho) trouxeram à UTAD apresentações envolvendo Matemática, Artes 
Visuais, Cinema, Computação, Literatura e Música. O programa contou ainda com a participação 
do Conservatório de Música que apresentou Debussy (numa relação com a sequência de 
Fibonacci) e nos brindou com dois momentos de improvisações. A tarde terminou com uma 
homenagem a Nadir Afonso protagonizada pelo professor Aníbal Ferreira e por Laura Afonso.

Destacamos ainda a primeira conferência-debate Universidade: do conceito à concretização, do 
ontem ao amanhã, ocorrida no Novo Átrio da Reitoria a 8.Maio, actividade que contou com a 
colaboração do CMAT, na qual os convidados Óscar Gonçalves, Pedro Lourtie, Pedro Delgado e 
José Luís Ferreira fizeram eloquentes apresentações sobre o tema proposto e acompanharam a 
academia num debate alargado sobre Universidade.

Finalizamos convidando tod@s a juntarem-se a nós no dia 15 Junho, no Teatro de Vila Real, para 
mais uma Tarde de Matemática; e no dia 19 Junho, no Novo Átrio da Reitoria, para a segunda 
conferência-debate sobre a Universidade. A participação de todos torna-nos mais informados e 
atentos.
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