“Matemática Pura... Magia!”
Dia 14 de Março – 10h15 na Escola Básica de Matosinhos (Rua Augusto Gomes, 709)
Conferência única na Europa que envolve a matemática e a magia.

14 de Março - Dia do

A conferência “Matemática Pura…Magia” realiza-se no Dia Internacional do número Pi (3,14…)
que se comemora em todo o mundo no dia 14 de março. Albert Einstein, nasceu a 14 de março
de 1879 e foi nobel da física em 1921. Bela coincidência!
Ele dizia "a coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. É a fonte de toda a
verdadeira arte e ciência."
A matemática será a disciplina mais odiada no planeta? Claro que…não! Depois desta ação todos
vão amar a disciplina!
O que fascina mais crianças e adultos:
O matemático diz: - a matemática!
O mágico não concorda: - É a magia!
Então juntamos o melhor dos 2 mundos!
A Matemática e a Magia!
Carlos Marinho (professor de matemática) e Daniel Guedes (mágico) vão protagonizar 4200
segundos (70 minutos) de alegria e pura magia. O que é a matemática tem a ver com a magia?
Tudo!
Palestra única na Europa que envolve a matemática e a magia. Um matemático e um mágico
vão fazer da “Matemática… Pura Magia”. Um mágico que é matemático (Daniel Guedes) e um
matemático (Carlos Marinho) que faz magia. Um momento, algo de único que nunca aconteceu.

O número irracional pi, a sucessão de Fibonacci, as probabilidades, a álgebra, o cálculo, a teoria
de jogos, número de ouro, … Por outro lado, helicópteros, abraços, bolas, cartas, números, rodas
de bicicleta, …
O matemático arranja problemas (matemáticos) e o mágico vai fazê-los desaparecer!
Carlos Marinho vai “provar” que 1=2! Daniel Guedes vai mostrar que 0=3! Perante o olhar
incrédulo de todos os presentes.
Mais de 200 alunos e professores vão presenciar ao vivo a esta palestra única em Portugal e na
Europa. Nunca mais vão esquecer este momento. Vão guardá-lo na memória, a nossa melhor
caixa mágica!
p.s. Prometemos que não vamos fazer desaparecer jornalistas.
Estão convidados!

Agenda:

Início da Conferência
10h15 – Dia Internacional do pi (3,14…) e Aniversário de Albert Einstein
10h25 – Prova que 1 = 2 e que 0 = 3.
10H35 – Daniel Guedes e Carlos Marinho vão conseguir um “Abraço Matemático Mágico
Gigante” em defesa da escola e das famílias com mais de 200 pessoas! Todos estamos a
precisar…
10h45 – Análise Mágica entre a Matemática e a Magia…
11h00 – Magia Matemática! Um conjunto de truques mágicos que envolvem matemática!
11h25 – Perguntas Mágicas dos Alunos
Fim da Conferência

Contactos: Carlos Marinho – 961936139
ou
Daniel Guedes - 934114772

