
NOTA DE IMPRENSA 
 

Olimpíadas Ibero-americanas de Física chegam ao fim 
Todos os portugueses obtêm medalhas 

 

A equipa portuguesa arrecadou duas Medalhas de Prata e duas 
Medalhas de Bronze nas Olimpíadas Ibero-americanas de Física.  
 

O campeão absoluto desta olimpíada, que reuniu 69 estudantes de 18 países 

membros da Comunidade de Estados Ibero-Americanos, é Adrian Rodrigo 
Escudero, estudante de Espanha com a classificação de 40,80 (numa escala 

de 0 a 50).  A competição, destinada a alunos finalistas do ensino secundário, 

consiste numa prova teórica e numa prova experimental de Física. 

 

Os team-leaders que acompanharam a delegação à Argentina, Fernando 

Nogueira e José António Paixão, fazem um balanço muito positivo da 

prestação portuguesa: “O estudante português melhor classificado, Raúl 
Pereira, demonstrou uma grande maturidade, pontuando de forma 
equilibrada (33,8 pontos) nas provas teórica e experimental. Também 
Pedro Ponte esteve em destaque por ter obtido a pontuação mais 
elevada entre todos os concorrentes na questão mais difícil, tendo 
falhado o ouro por uma prestação menos boa na prova experimental.”  
 

Sobre o nível de exigência das provas, os docentes da FCTUC reconhecem 

que, “a prova esteve ao melhor nível dos últimos anos, aproximando-se 
do nível da Olimpíada Internacional. As medalhas obtidas reflectem um 
árduo trabalho de preparação desenvolvido ao longo de um ano e são 
um justo prémio para estes jovens”.  

 

A lista dos estudantes portugueses é a seguinte: 

Raul João de Sousa Pereira (E.S. Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia) –  

Medalha de Prata. 
Pedro Soares Moniz da Ponte (E.S. Domingos Rebelo, Ponta Delgada) – 

Medalha de Prata. 



Pedro Miguel Gregório Carrilho (E.S. Gabriel Pereira, Évora) – Medalha de 
Bronze. 
João Leitão Guerreiro (Colégio Valsassina, Lisboa) – Medalha de Bronze. 
 

A XII Olimpíada Ibero-Americana de Física - OIbF’07, decorreu em Córdoba, 

Argentina de 29 de Setembro a 7 de Outubro de 2007.  

 

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. 
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Contactos: 

 

Fernando Nogueira 

fnog@teor.fis.uc.pt

Telemóvel: 91 862 81 07 

 

José António Paixão 

jap@pollux.fis.uc.pt

Telemóvel: 96 414 28 60 

 

Para mais informações sobre as olimpíadas de física consultar: 

 

http://olimpiadas.fis.uc.pt

http://algol.fis.uc.pt/quark
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Equipa portuguesa na XII Olimpíada Ibero-americana de Física. Da esquerda para a 

direita: Pedro Carrilho (bronze), Raul Pereira (prata), Pedro Ponte (prata), João 

Guerreiro (bronze). 


