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A SPM tem três novos sócios honorários. São eles Maria do

gerações de matemáticos. Campos Ferreira fez investigação

Pilar Ribeiro, Jaime Campos Ferreira e Fernando Roldão Dias

na área da Teoria das Distribuições e Análise. Alguns dos

Agudo, que se vêm juntar a Alfredo Pereira Gomes.

trabalhos por si realizados foram premiados pelo Instituto
de Alta Cultura. É também autor dos livros Introdução à

Maria do Pilar Ribeiro é a sócia número

Teoria das Distribuições e Introdução à Análise Matemática.

um da SPM. Foi um dos seus fundadores,

Depois da sua jubilação em 1997, o IST criou um prémio com

bem como da Gazeta de Matemática. Pilar

o seu nome, destinado a distinguir alunos da licenciatura

Ribeiro nasceu em Lisboa, a 5 de Outubro

em Matemática.

de 1911. Licenciou-se em Matemática pela
Faculdade de Ciências de Lisboa no ano de

Fernando Roldão Dias Agudo nasceu em

1933, numa época em que não era vulgar as mulheres tir-

Mouriscas a 25 de Novembro de 1925. Li-

arem um curso superior. Na mesma época, casou-se com o

cenciou-se em Ciências Matemáticas pela

matemático Hugo Ribeiro, que conhecera durante o curso.

Faculdade de Ciências da Universidade

Entre 1942 e 1946, acompanhou o marido a Zurique, onde

de Lisboa (FCUL) em 1947, e em 1951

este fez o seu doutoramento. Pilar Ribeiro frequentou

licenciou-se em Engenharia pelo Instituto

então vários cursos de especialização em Matemática,

Superior Técnico. Ainda estudante, recebeu o Prémio Na-

na Escola Politécnica Federal de Zurique. Em 1947, após

cional Francisco Gomes Teixeira pelo trabalho “Sobre um

os expurgos dos matemáticos em Portugal, foi instrutora

Teorema de Kakeya”. Em 1955, obteve doutoramento pela

de Matemática na Pennsylvania State University. De 1976

FCUL, umas das universidades onde leccionou. Foi também

a 1980, Pilar Ribeiro foi professora na Universidade do

investigador visitante na Universidade da Califórnia. Sua

Porto e na Escola Biomédica Abel Salazar.

carreira cientíﬁca desenvolveu-se com especial ênfase em
Análise Funcional. Dias Agudo exerceu também diversos

Jaime Campos Ferreira nasceu a 23 de

cargos administrativos de grande relevo. Os mandatos de

Dezembro de 1927, em Lisboa. Licenciado

director da FCUL e de presidente do Instituto Nacional

em Matemática pela Faculdade de Ciências

de Investigação Cientíﬁca são apenas alguns exemplos.

da Universidade de Lisboa, em 1950, foi

Eleito tesoureiro da Academia das Ciências de Lisboa em

discípulo de Sebastião e Silva, e assistente

1979, tem sido sucessivamente reeleito para o cargo. É

de Vicente Gonçalves. Nos primeiros anos

ainda membro da The New York Academy of Sciences e da

de sua carreira proﬁssional, foi técnico do Instituyo Na-

Academia Scientiarum et Artium Europaea, entre outras

cional de Estatística. Durante 30 anos, foi professor do

sociedades cientíﬁcas.

Instituto Superior Técnico, onde ajudou a formar diversas
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