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Delegados

09h30Partida do Hotel D. Inês para a Universidade

10h00Visita à Universidade e ao Museu de Física

12h30Almoço
                            Instituto Universitário Justiça e Paz

14h30Discussão da prova experimental

                                                  Departamento de Física

20h00Jantar 

                            Instituto Universitário Justiça e Paz

21h30Concerto de Orgão por Rui Vilão

                                                           Capela de S.Miguel

22h45Partida para o Hotel D. Inês

Estudantes

07h15Partida do Hotel D. Luís para a Universidade

08h00Prova Teórica 

                                                  Departamento de Física

13h30Almoço
                                                      Cantina das Químicas

14h30Partida para o Hotel D. Luís

15h30Competição “Aviões de papel”
                                                                        Hotel D. Luís
20h00Jantar 

                                                                        Hotel D. Luís
21h00Observações Astronómicas 

                                                                        Hotel D. Luís

Este evento tem o apoio de

Sabias qu
e?:
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   instein também tinha uma faceta experimental. Por exemplo, em 1907, desenvolveu um dispositivo a que 
chamou “Maschinchen” (máquina pequena) e que permitia medir voltagens tão pequenas como 0.0005 V, 
um avanço notável para a época.

    s Físicos afirmam que é possível construir um frigorífico baseado no movimento Browniano 

(movimento aleatório de partículas de pequenas dimensões causados por colisões com as 

moléculas circundantes). Este frigorífico poderia ser usado para o arrefecimento de “chips” 

semicondutores ou até mesmo nanomáquinas de dimensões extraordinariamente reduzidas.

   o contrário da maior parte dos animais, as aranhas não usam músculos para esticar as suas patas. 
Em vez disso usam um fluído pressurizado que lhes permite esticar ou encolher as patas. Esta 
característica das arranhas inspirou os engenheiros no melhoramento dos braços mecânicos 
utilizados em naves e estações espaciais.

   possível formar gelo à temperatura ambiente colocando àgua entre uma pequena 

ponta de tungsténio e uma superfície de grafite. Neste caso a àgua funciona como uma 

espécie de cola e não como lubrificante.
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"Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito".

"A melhor maneira de ter uma boa idéia é ter muitas idéias".

"Quem não se sente chocado com a Física Quântica, não a entendeu”

Albert Einstein (1879-1955) Prémio Nobel da Física em 1921 pelo seu contributo para a Física Teórica e, em especial, pela descoberta 
da lei do efeito fotoeléctico.

Linus Pauling (1901-1994), Prémio Nobel de Química em 1954 pelo seu estudo sobre a natureza da ligação química e sua aplicação para 
esclarecer a estrutura de substâncias complexas. Prémio Nobel da Paz em 1962.

Niels Bohr(1885-1962), Prémio Nobel da Física em 1922 pelo seu contributo na investigação da estrutura dos átomos e da radiação por 
eles emitida

Citações

Contactos úteis

Secretariado das Olimpíadas          964 142 860

                                                                  918 628 107

Departamento de Física                    239 410 600

Emergência                                                           112

Policia de Segurança Pública          239 851 300

Hotel Best Western D. Luis               239 802 120

Hotel D. Inês                                          239 855 800

Táxis                              239 499 090 / 239 822 008

                                                                   239 715 445
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“Eu acredito que ninguém compreende verdadeiramente a Mecânica Quântica”
Richard Feynman, Prémio Nobel da Física em 1965  pelo seu trabalho fundamental no desenvolvimento da electrodinâmica quântica
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      Associação Académica de Coimbra (AAC) foi fundada em 3 de Novembro de 

1887. Instalada inicialmente no Colégio da Trindade, a associação mudou-se 

para o rés-do-chão Colégio de S.Paulo em 1913, por decisão do Senado 

Universitário. O espaço era escasso para as actividades desenvolvidas, e  a 25 

de Novembro de 1920, 40 estudantes ocuparam os andares superiores do 

colégio, numa iniciativa que foi chamada de Tomada da Bastilha, e que ainda 

hoje é comemorada anualmente. O actual edifício da AAC foi inaugurado em 

1961 e alberga praticamente todas as secções da AAC, estando integrado num 

quarteirão que inclui ainda uma sala de espectáculos (Teatro Académico de Gil 

Vicente) e um complexo de cantinas.

A década de 60 foi a de maior actividade da AAC, em especial contra o regime 

ditatorial de Salazar que governava o País. A 17 de Abril de 1969, durante a 

vinda do ministro da Educação e do Presidente da República à cidade, o 

presidente da Direcção-Geral da AAC pediu a palavra, a qual foi negada. Deu-se 

assim início à crise académica, havendo confrontos com a polícia, greve às aulas 

e o cancelamento da Queima das Fitas (principal festa estudantil da cidade).

Nos anos 90, a AAC voltou a assumir protagonismo nas lutas contra as medidas 

do Governo, em especial contra a aplicação e aumento das propinas. 

Manifestações e greves foram frequentes neste período. Em Outubro de 2004, 

durante uma acção de contestação junto do Senado Universitário, um estudante 

foi preso, levando a uma vigília à porta da polícia e ao esfriar de relações entre 

a AAC e o reitor da Universidade.

Nos dias de hoje, a Associação Académica de Coimbra é a principal associação de 

estudantes do País, representando mais de 20 mill estudantes, sendo composta 

por 15 secções culturais e 25 desportivas, nas quais os estudantes se dedicam a 

várias actividades, desde a música ao cinema, jornalismo, desporto ou defesa 

do ambiente. É também uma associação de intervenção política, na defesa dos 

direitos dos estudantes.

A primeira Taça de Portugal de 

Futebol foi ganha pela equipa da 

Académica em 1939. A final 

disputou-se em Lisboa, tendo a 

académica ganho ao Benfica por 4-3.
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Alguns selos em homenagem a Pedro Nunes

Associação Académica de Coimbra

“O NÓNIO DE PEDRO NUNES”: 

Pedro Nunes (1502  1578)

Christophorus Clavius (1538  

1612)

 foi um dos 

mais eminentes cientistas portugueses. Pedro 

Nunes deu um importante contributo para o 

desenvolvimento da Matemática, da Astronomia 

e da Navegação. Dedicou-se, em particular, aos 

problemas matemáticos da cartografia tendo 

ficado famoso pelo seu  livro de trigonometria 

esférica “Tratado da esfera”. Foi também o 

inventor de vários aparelhos de medida, 

incluindo o nónio (nonius, o seu sobrenome em 

latim) que ainda hoje é um sistema de escala de 

precisão usado em muitos instrumentos. 

Em 1525, Pedro Nunes obtem o grau de bacharel 

em Medicina pela Universidade de Lisboa, onde 

também estudou Matemática. Em 1529 foi 

nomeado “cosmógrafo-real” e, mais tarde, tutor 

da casa real. Em 1544, pouco tempo depois da 

transferência da Universidade para Coimbra, foi 

aí nomeado professor, cargo que ocupou até à 

sua jubilação, no ano de 1562.  Em 1572 

recuperou o cargo de “cosmógrafo-real”, e foi a 

partir desta data que se ocupou de uma “aula de 

esfera” (astronomia e cosmografia) destinada aos 

pilotos, navegadores e cartógrafos. É que a 

navegação em alto mar requeria instrumentos 

precisos para a observação das estrelas e 

conhecimentos de matemática para os utilizar. A 

epopeia dos descobrimentos, que levou à 

descoberta do “Novo Mundo”, não teria sido 

possível sem a obra de Pedro Nunes e de outros 

cientistas da sua época!

As obras de Pedro Nunes serviram de referência 

para matemáticos e astrónomos notáveis. Por 

exemplo, elas foram referidas por Tycho Brahe 

na sua obra Astronomiae Instauratae Mechanica, 

cuja primeira edição é de 1598. Este astrónomo 

usava o nónio de Pedro Nunes nos seus 

quadrantes.

 foi um dos mais prestigiados alunos de 

Pedro Nunes.  Após concluir os seus estudos em 

Coimbra, Clavius foi para Roma. No ano de 1582 

deu um importante contributo para a 

organização do calendário gregoriano. Em 1587, 

durante uma visita a Roma, Galileu procurou 

Clavius para lhe apresentar os resultados do seu 

estudo sobre o centro de gravidade dos sólidos. 

Depois deste encontro, durante muitos anos 

trocaram correspondência sobre questões 

científicas. Uma das crateras de Lua recebeu o 

nome Clavius em homenagem a este 

contemporâneo de Galileu e estudante de 

Coimbra.

     s Repúblicas são residências para estudantes, geridas por estudantes, cujas 

origens remontam ao século XIV, quando D. Dinis, por diploma régio de 1309, 

promoveu a construção de casas na zona de Almedina, destinadas a 

estudantes, mediante pagamento de um aluguer. O montante seria fixado por 

uma comissão, expressamente nomeada pelo Rei, constituída por estudantes e 

por “homens bons” da cidade. É assim que a partir de um tipo de alojamento 

comum viriam a surgir as actuais Repúblicas. Ainda hoje as “casas” 

caracterizam-se pela exaltação de valores universais que unem o passado ao 

presente: a vida em comunidade, a soberania e a democraticidade. As decisões 

são geralmente tomadas por unanimidade e todos os membros 

responsabilizados na gestão da “casa”.

     Reitor da Universidade de 

Coimbra, Doutor Fernando 

Seabra Santos, presidiu à mesa 

de honra da cerimónia de 

abertura da OIbF'06, que contou 

ainda com a presença  na tribuna 

do Doutor Luis Capucha,  

representando o Ministério da 

Educação de Portugal, da 

Doutora Ana Noronha, 

representante da Agência 

“Ciência Viva”, do Presidente da 

Sociedade Portuguesa de Física, 

José Dias Urbano, e do 

Presidente da Comissão 

Organizadora da olimpíada, José 

António Paixão. 

Segundo José Dias Urbano, “a 

investigação em Física está na 

base do desenvolvimento 

económico e do bem-estar da 

sociedade moderna”, sendo por 

isso cada vez mais importante 

“apostar nesta ciência, por essa 

razão, mas também porque é um 

grande desafio intelectual”. O 

presidente da Sociedade de 

Física concluiu o seu discurso 

afirmando que “vale sempre a 

pena fazer Física”. Também os 

restantes discursos, para além 

das boas-vindas às delegações, 

exortaram os jovens a 

prosseguirem carreiras 

científicas.

Por entre os discursos, ouviu-se 

música de Coimbra tocada pelo 

grupo de fados e guitarradas 

“Rua Larga”, constituído 

maioritariamente por estudantes 

de Física e que hoje se estreou 

na performance ao vivo. Foram 

ainda projectados dois pequenos 

vídeos sobre Portugal e a cidade 

de Coimbra.

Por fim, chegou o momento por 

todos esperado: o Magnífico 

Reitor declarou formalmente 

aberta a “XI Olimpíada Ibero-

Americana de Física”. 

BOA SORTE PARA AS PROVAS!

A primeira edição da OIbF ocorreu na Colômbia, em 1991. No entanto, 

a sua realização ficou interrompida até 1997 quando teve lugar, no 

México, a sua segunda edição. Desde então, a Olimpíada acontece 

anualmente. Jaca, Espanha,  em 2000, Sorata e La Paz, Bolívia, em 

2001, Antígua Guatemala, Guatemala, em 2002, Havana, Cuba, em 

2003, Salvador, Brasil, em 2004 e Colonia del Sacramento, Uruguai, 

em 2005, foram os locais onde decorreram as últimas edições da OIbF. 

A edição de 2006 terá lugar na Universidade de Córdoba, Argentina.

“Vale sempre a pena

 fazer Física”
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