
NOTA DE IMPRENSA 
 

Melhor classificação portuguesa de sempre nas 
Olimpíadas Ibero-americanas de Física 

 

Medalhas para toda a equipa que viajou até ao Equador 
 

A equipa portuguesa que participou nas Olimpíadas Ibero-americanas de Física obteve a 

melhor classificação de sempre: uma medalha de ouro, duas medalhas de prata e uma 

medalha de bronze. 

 

As XVI Olimpíadas Ibero-americanas de Física decorreram em Guayaquil, Equador, de 26 

de Setembro a 1 de Outubro, tendo participado na competição 64 estudantes finalistas do 

ensino secundário de 17 países para realizar duas longas e difíceis provas de Física (uma 

prova teórica e uma prova experimental). O vencedor absoluto desta olimpíada, que 

obteve também a melhor classificação na prova teórica, foi um estudante de Espanha. 

Saliente-se ainda que, pela primeira vez na história da competição, dois dos cinco 

melhores classificados foram do sexo feminino. 

 

Os team-leaders que acompanharam a delegação ao Equador, Fernando Nogueira e Rui 

Vilão, fazem um balanço extremamente positivo da prestação portuguesa: “É um 
excelente resultado, todos os estudantes tiveram pontuações bastante altas. E as 
duas melhores provas experimentais foram portuguesas, o que é inédito.” 
 

Os docentes da FCTUC destacam  “a prova experimental que exigia algum cuidado na 
análise dos resultados e na determinação do erro experimental e a segunda 
questão da prova teórica, que era muito morosa. Os resultados alcançados pelos 
estudantes na prova experimental demonstram o seu trabalho árduo de preparação 
ao longo do ano, para além da escola, visto que a componente experimental do 
ensino secundário português é praticamente inexistente.”. 
 

A lista dos estudantes portugueses é a seguinte: 
 

André Calado Coroado (E.S. c/ 3º ciclo do Restelo, Lisboa) – medalha de ouro 
Rui Miguel de Oliveira Cordeiro (E.S. Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz) – 

medalha de prata 



Shane Miguel Lennon Beato (E.T.L. Salesiana de Stº António, Estoril) – medalha de 

prata 
Emanuel Ângelo Lopes de Carvalho (E.S. Carlos Amarante, Braga) – medalha de 

bronze 
 -  

 
Equipa portuguesas na XVI Olimpíada Ibero-americana de Física - OIbF’2011, que 

decorreu em Guayaquil, Equador, de 26 de Setembro a 1 de Outubro de 2011. Da 

esquerda para a direita, primeira fila: Emanuel Ângelo Lopes de Carvalho (E.S. Carlos 

Amarante, Braga), André Calado Coroado (E.S. c/ 3º ciclo do Restelo, Lisboa), Rui 
Miguel de Oliveira Cordeiro (E.S. Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz) e Shane 
Miguel Lennon Beato (E.T.L. Salesiana de Stº António, Estoril). 

 

 

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, com o apoio 

do programa operacional QREN-Mais Centro. 


