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Chamo-me Paula, sou mãe de quatro sócios maravilhosos. Sou professora na Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da NOVA. Sou doutorada em Matemática e para além das aulas e das 

atividades de outreach que adoro, faço investigação em modelação de doenças infeciosas (tema 

quente nos dias que correm!). 

Estou no ATV desde a sua origem. Em 1997, estive no início do núcleo de ciência com a Matilde 

(Rebelo). Organizamos muitas atividades ao longo dos anos, principalmente com crianças e 

jovens como “Vamos ver Estrelas”, “Aproximações à Matemática”, “Vamos conhecer cientistas”, 

“Ciência a brincar”, e mais recentemente “Cienciamente”, “Dois dedos de Ciência”, “Ciência no 

Pátio”. Fiz parte de várias direções, acompanhei o crescimento de muitas atividades e também 

da família ATV. 

Nos primeiros anos cada atividade era uma aventura e uma descoberta. Cresci, aprendi e tive 

experiências inesquecíveis. De todas elas guardo boas recordações. Lembro-me de numa 

escola, numa aldeia, já não sei precisar onde, em que depois das atividades da manhã ficou 

prometida uma observação do céu. Chegada a noite, pais e filhos na escola, todos excitados 

pela rara partilha daquele espaço fora de horas. O céu mantinha-se nublado, nem uma estrela 

visível. Correrias e brincadeiras iam ajudando a passar o tempo e a esconder a impaciência. Até 

que os miúdos começaram a soprar na direção do céu na esperança de movimentar as pesadas 

nuvens! Juntaram-se e com todo o entusiasmo e sopraram, sopraram… De repente uma aberta, 



 

e durante 5 minutos vimos o Céu, mais bonito que nunca, iluminado por essa capacidade incrível 

de acreditar. Foi inspirador! E como em todas e cada uma das atividades que organizei acabei 

por receber muito mais do que dei! 

Isse é o que me liga ao ATV, a generosidade de quem recebe! 

Junta-te a nós e vive o melhor de ti! 

 


