NOTA DE IMPRENSA
Equipa portuguesa arrecada uma Medalha de Bronze nas
Olimpíadas Internacionais de Física
Boa prestação da equipa portuguesa em Zagreb
Reuniram-se de 17 a 25 de Julho, em Zagreb, na Croácia, 376 estudantes finalistas
do ensino secundário de 82 países para realizar duas longas e difíceis provas de
Física (uma prova teórica e uma prova experimental). O vencedor absoluto desta
olimpíada foi mais uma vez um estudante da China, Yichao Yu, que obteve 48,65
pontos (de um máximo de 50).
Os team-leaders que acompanharam a delegação ao Iucatão, Fernando Nogueira e
António Onofre, fazem um balanço positivo da prestação portuguesa: “Os alunos
portugueses realizaram uma prova teórica do mesmo nível que os
participantes de países de maior dimensão e maior tradição na competição,
como França, Brasil e Espanha. Como as provas versaram sobre tópicos não
abrangidos pelos programas do ensino secundário português, os resultados
são sobretudo reflexo do seu trabalho árduo de preparação ao longo do ano.”.
Os docentes da FCTUC e da UM reconhecem que “a prova experimental foi
extremamente interessante, exigindo grande destreza e intuição, e a prova
teórica foi bastante original, levando os alunos a aplicar os seus
conhecimentos a situações normalmente estudadas apenas no ensino
superior”.
A lista dos estudantes portugueses é a seguinte:
Bruno Schmitt Balthazar (E.S. Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém) – medalha
de bronze
João Pedro Alves da Silva (E.S. da Maia)
Rodrigo Paiva Tavares (E.S. Alves Martins, Viseu)
Xavier de Sousa Ferreira Rodrigues (E.S. Dr. Joaquim de Carvalho, Fig. da Foz)
Marvin Fernandes da Silva (Ancorensis, Vila Praia de Âncora).

Equipa portuguesas na XLI IPhO, da esquerda para a direita: Xavier Rodrigues
(E.S. Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz), Ana (guia da equipa portuguesa),
Rodrigo Tavares (E.S Alves Martins, Viseu), Marvin Silva (Ancorensis, Vila Praia
de Âncora), Bruno Balthazar (E.S. Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém –
medalha de bronze) e João Pedro Silva (E.S. da Maia). A XLI Olimpíada
Internacional de Física - IPhO’2010, decorreu em Zagreb, Croácia de 17 a 25 de
Julho de 2010.

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.

