NOTA DE IMPRENSA
Olimpíadas Ibero-americanas de Física chegam ao fim
Medalha de prata e três menções honrosas para equipa portuguesa
Toda a equipa portuguesa foi distinguida na XIII Olimpíada Iberoamericana de Física.
A estudante brasileira Mariana Lima foi a vencedora absoluta da XIII
Olimpíada Ibero-americana de Física, que decorreu na cidade mexicana de
Morelia, de 27 de Setembro a 3 de Outubro. Esta competição, destinada a
alunos finalistas do ensino secundário, consiste numa prova teórica e numa
prova experimental de Física e reuniu este ano 68 estudantes de 19 países.
A delegação portuguesa no México foi liderada por Fernando Nogueira e Rui
Vilão, que fazem um balanço positivo da prestação nacional: “Todos os
estudantes portugueses arrecadaram um prémio, tendo o estudante
José Ribeiro ficado muito próximo da medalha de ouro.”
Os docentes da FCTUC reconhecem que “a prova foi de bom nível,
especialmente a prova teórica, que incidiu exclusivamente sobre
assuntos ignorados pelos programas oficiais do ensino secundário. Os
prémios obtidos são um reconhecimento do esforço destes jovens, que
trabalharam arduamente ao longo do ano para consolidar e expandir os
seus conhecimentos de Física”.
A lista dos estudantes portugueses é a seguinte:
José Miguel Ferreira Ribeiro (E.S. Carlos Amarante, Braga) – Medalha de
Prata
João Luís Granja da Costa (E.S. Carlos Amarante, Braga) – Menção
Honrosa
Diogo Bernardo Lacerda Queiroz Almeida (Colégio Luso-Francês, Porto) Menção Honrosa

Ricardo Miguel Fonseca Gomes de Campos (E.S. Dr. Joaquim de Carvalho,
Figueira da Foz) – Menção Honrosa
As Olimpíadas de Física são uma actividade promovida pela Sociedade
Portuguesa de Física com o patrocínio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior através da Agência Ciência Viva e do Ministério da
Educação. O treino da equipa decorreu no Departamento de Física da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, integrado
nas actividades da escola Quark! de Física para jovens.
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Equipa portuguesa na XIII Olimpíada Ibero-americana de Física. Da esquerda para a
direita: Diogo Almeida (menção honrosa), José Ribeiro (medalha de prata), Ricardo
Campos (menção honrosa) e João Costa (menção honrosa).

Portugueses presentes na XIII Olimpíada Ibero-americana de Física. Da esquerda para
a direita: Rui Vilão e Fernando Nogueira (team-leaders), José Ribeiro (medalha de
prata), Ricardo Campos (menção honrosa), João Costa (menção honrosa), Diogo
Almeida (menção honrosa) e Carlos Azevedo (visitante).

