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Press Release 

Matemática para Seniores - MATHNIVERSITY estimula o raciocínio e favorece a 

longevidade de populações de idade avançada 

 

O projecto educativo MATHNIVERSITY volta a inovar. Agora, ainda mais abrangente. 

Tem disponível para toda a população Portuguesa de idade avançada, um programa 

de Matemática que estimula o raciocínio e retarda a perda das capacidades cognitivas 

associadas ao envelhecimento. 

 

Carnaxide, 09 de Maio de 2011 – Após um ano de actividade promovendo o sucesso dos seus 

alunos na Matemática, o projecto educativo MATHNIVERSITY é cada vez mais uma prova de 

solidez, de inovação e globalizante, relativamente a todos os seus congéneres que actuam no 

mercado da educação em franchising em Portugal. 

 

Consequentemente, o projecto educativo MATHNIVERSITY disponibiliza a oportunidade que faltava 

ao segmento sénior da população Portuguesa. 

 

Agora, Matemática para Seniores, vem permitir ocupar os tempos livres da população de idade 

avançada, numa base regular e contínua, indo ao encontro da vontade daqueles que pretendem 

recordar a Matemática, porque a Matemática é útil em todas as fases da vida. 

 

O projecto educativo MATHNIVERSITY pretendeu obter uma avaliação científica da importância do 

ensino da Matemática nas populações de idade avançada. Foi com elevado reconhecimento que 

ouvimos o Sr. Professor Doutor Manuel Teixeira Veríssimo, Coordenador do Núcleo de Estudos de 

Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que aceitou manifestar a sua opinião, e ao 

qual agradecemos publicamente. 

 

Nas suas palavras, o Sr. Professor Doutor Manuel Teixeira Veríssimo declarou, que, "O treino 

psíquico retarda a perda das capacidades cognitivas associadas ao envelhecimento. Como tal, a 

reaprendizagem da matemática é um estímulo intelectual interessantíssimo para prevenir a perda 

das capacidades cognitivas, contribuindo para uma boa qualidade de vida das pessoas de idade 

avançada, tornando-as mais activas e motivadas". 

 

Actuando como o grande mentor do projecto educativo MATHNIVERSITY, o seu fundador e director-

geral, Eng. Rui Rosa Pires, manifestou também que, “Só pelo facto de a Matemática induzir nos 

cidadãos uma participação activa e responsável na sociedade, podemos concluir que o programa 
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Matemática para Seniores vem permitir desenvolver uma consciência cívica interventiva, 

prevalecendo a cooperação, incluindo a promoção da igualdade de oportunidades e a integração na 

sociedade de populações de idade avançada e étnicas diferenciadas. Não é por acaso que somos o 

projecto educativo mais completo, inovador, único e globalizante, no ensino da matemática em 

Portugal, em particular no âmbito das marcas Franchisadoras. Ninguém permite tanto Sucesso com 

a Matemática como nós.” 

 

Matemática para Seniores é mais uma oportunidade para angariar receitas, única e inovadora, 

disponível para qualquer Franchisado que pretenda ingressar na rede MATHNIVERSITY. Vem 

permitir alegria e satisfação pessoal às pessoas de idade avançada, sentimentos catalizados de 

uma forma divertida e fantástica através das surpreendentes Tecnologias Interactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para questões adicionais, por exemplo, imagens em arte final, poderá contactar Ana Maria Afonso. 

Contacto Telefónico: (+351) 932873000. 

E-mail: geral@mathniversity.pt  ; www.mathniversity.pt 
 

Sobre o projecto educativo MATHNIVERSITY 

O projecto educativo MATHNIVERSITY é liderado por Rui Rosa Pires, licenciado em Engenharia Electrotécnica pelo IST, frequentou MBA 
na UCP e concluiu com distinção Pós-Graduação em Gestão para Executivos também na UCP. O seu fundador iniciou a concepção deste 
conceito de ensino em 2008 e abriu o seu primeiro Pólo de Ensino em Janeiro de 2010. 

O projecto educativo MATHNIVERSITY tem por Missão transformar o raciocínio matemático da não compreensão (da obscuridade) para a 
luz resplandecente; os seus Valores são a dedicação e empenho em fazer com que todos os Alunos aprendam e dominem a matemática; 
e os seus Activos, são o conhecimento que todos os seus colaboradores têm da ciência exacta que é a Matemática, e a alegria de a 
ensinar. 

A metodologia de ensino no franchise MATHNIVERSITY tem por base a Proficiência Matemática e, consequentemente, permite o sucesso 
do Aluno atendendo que não passa à resolução de outros tipos de exercícios sem que a matéria em estudo esteja totalmente assimilada e 
consolidada. 

O seu fundador acredita firmemente que imensas crianças Portuguesas precisam de sentir a Matemática como momentos surpreendentes 
e fantásticos ao invés de aulas formais que criam falta de gosto e falta de prazer na ciência mais exacta que a civilização usufrui. 

Matemática para Seniores

Nós já decidimos! 
Vamos recordar a 
Matemática.

Nós acreditamos! 
A Matemática é útil em 
todas as fases da vida.


