
Medalha de ouro na Olimpíada Ibero-americana de Física 
 

A delegação de 4 jovens estudantes do ensino secundário que representaram Portugal na 
X Olimpíada Ibero-americana de Física obteve uma das medalhas de ouro e duas menções 
honrosas nesta competição. A medalha de ouro foi atribuída a Miguel António Tábuas da Cunha 
Pereira, estudante do 12º ano da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, Leiria. Os 
estudantes galardoados com uma menção honrosa foram Pedro João Lobo César Medeiros 
Costa, da Escola Secundária Fonseca Benevides, Prior Velho, e Noel da Costa Leitão, da Escola 
Secundária da Lourinhã.  

A Olimpíada Ibero-Americana de Física é uma competição anual para estudantes 
pré-universitários dos países da Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), consistindo na 
realização de uma prova teórica e uma prova experimental de Física. Este ano a Olimpíada 
realizou-se na cidade de Colonia del Sacramento, Uruguai, de 19 a 24 de Setembro, tendo 
participado 17 países. 

“A boa prestação dos estudantes portugueses nas competições internacionais neste ano 
celebrado, a nível mundial, como “Ano Internacional da Física”, deixou-nos muito satisfeitos. 
Os resultados alcançados reflectem o entusiasmo que estes jovens têm pela Física e são fruto do 
seu talento e do trabalho individual de preparação que efectuaram ao longo do ano”, afirmaram 
José António Paixão e Fernando Nogueira, Professores da Universidade de Coimbra que 
lideraram a equipa portuguesa e acompanharam os estudantes ao Uruguai. 

No próximo ano Portugal irá organizar, em Coimbra, a XI Olimpíada Ibero-americana de 
Física. A participação de Portugal nas Olimpíadas de Física está a cargo da Sociedade 
Portuguesa de Física e foi patrocinada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, através do programa POCI-2010, e pelo Ministério da Educação. 

 

 
Miguel António Tábuas da Cunha Pereira, medalha de ouro na X Olimpíada Ibero-americana de 
Física. 

 
A equipa portuguesa que participou na X Olimpíada Ibero-americana de Física: Noel Leitão, 
Cristiano Cruz, Pedro Costa e Miguel Pereira. 


