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COMUNICADO DE IMPRENSA 

A revista da “matemática para todos” faz 75 anos 

 

A Gazeta de Matemática, uma publicação quadrimestral que promove a troca de ideias 

entre quem estuda, ensina, investiga, ou simplesmente se interessa pela matemática, 

comemora este ano 75 anos de existência. Corria o ano de 1940 quando António 

Aniceto Monteiro, Bento de Jesus Caraça, Hugo Ribeiro, José da Silva Paulo e Manuel 

Zaluar Nunes, nomes grandes da ciência em Portugal, conceberam este novo título. 

 

Numa altura de grande efervescência matemática, o objetivo foi criar uma revista de 

divulgação da cultura matemática especialmente destinada aos jovens, e em particular 

aos estudantes das escolas superiores e dos candidatos às universidades, mas que 

chegasse ao maior número possível de pessoas com interesse por esta disciplina. 

Contrariando o ambiente social e político pouco aberto a novas ideias que se vivia na 

época, “uma publicação como a Gazeta de Matemática adquiria uma importância 

maior”, como lembra o atual diretor da revista, Adérito Araújo (Universidade de 

Coimbra). 

 

Nas suas primeiras três décadas de existência, a revista foi publicada com regularidade, 

tendo sofrido um declínio após esse período. Viria a ser recuperada em 2000 por 

Graciano de Oliveira (Universidade de Coimbra), então presidente da Sociedade 

Portuguesa de Matemática, que passou a ser proprietária da publicação. Desde então, a 

revista contou ainda com Jorge Buescu (Universidade Lisboa) e Rogério Martins 

(Universidade Nova de Lisboa) como diretores. 

 

Hoje em dia a Gazeta assume-se como um espaço de sistematização e síntese, um 

fórum que reúne especialistas, pedagogos, estudantes e amantes da disciplina, 

totalmente disponível para dar eco às propostas mais interessantes no âmbito da 

divulgação da cultura matemática. 
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“No conjunto das suas 175 edições, [a Gazeta] constitui um património importante e 

muito valioso”, refere Adérito Araújo. Tornar este património acessível a todos é, alias, 

um dos grandes projetos da equipa da Gazeta de Matemática. Atualmente, estão já 

disponíveis em regime aberto, em www.gazeta.spm.pt, os números mais recentes da 

publicação, e espera-se que até ao final do ano toda a coleção, desde o seu primeiro 

número, esteja à distância de um clique. 

 

Na sua edição 175, além de um retrospetiva feita por Graciano de Oliveira ao passado 

recente da revista, podem encontrar-se, como é habitual, outros artigos de interesse 

geral, como a matemática existente em truques de magia ou a chamada 

“etnomatemática“. A Gazeta tem um custo de 4,20 euros e está disponível em diversos 

pontos de venda de norte a sul do país.  

 

 

 

Para mais informações, contactar: 

Gabinete de Imprensa da SPM: Sílvia Dias, 21 795 1219 / 960 131 220, 

imprensa@spm.pt 

 

 

 

Página da Gazeta de Matemática: http://gazeta.spm.pt/ 

Pontos de venda da Gazeta de Matemática: http://gazeta.spm.pt/pontos_venda 
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