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NOTA DE IMPRENSA 
 

Matemática, Física, Tecnologia e Jazz  -  
as  Escolas Olímpicas da UC “Delfos e Quark!” apresentam  

projectos para o novo ano Olímpico 
 

Um conjunto de Empresas Tecnológicas com ligações directas à Física e à 
Engenharia Física, como a ISA, empresa na área da instrumentação e telemetria 

ou a Active Space Technologies, que desenvolve tecnologia para a indústria 

espacial, vai apoiar a escola olímpica Quark!. Esta é uma das muitas novidades do 

Novo Ano Olímpico que arranca no próximo Domingo, dia 9 de Novembro. 

 

Dezenas de jovens de todo o país, entre os quais, alguns medalhados das 
olimpíadas de Matemática e de Física, juntam-se no Museu da Ciência da 
Universidade de Coimbra, pelas 16h30m, para darem a conhecer a edição 
2008/09 dos projectos Delfos e Quark! – as duas escolas pré-universitárias de 

elite da Faculdade de Ciências e Tecnologia da universidade de Coimbra (FCTUC). 

 

Desde o início da participação de Portugal nas Olimpíadas Internacionais de 

Matemática e Física, que a FCTUC tem vindo a preparar as equipas de estudantes 

que representam Portugal nessas competições. As escolas olímpicas “Delfos” e 

“Quark!” acolhem, anualmente, largas dezenas de jovens talentos nessas 
disciplinas, oriundos de vários pontos do país. Estas “escolas” de excelência, 

combinam sessões presenciais aos fins de semana com formação à distância pela 

Internet,  têm o patrocínio da Universidade de Coimbra, da Agência Ciência Viva, da 

Fundação Calouste Gulbenkian, e contam com a colaboração das Sociedades 

Portuguesas de Matemática e de Física.  
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Uma outra novidade da edição 2008/09 dos projectos Delfos e Quark! é uma 

parceria com o Jazz ao Centro Clube, que irá promover nas noites de sábado dos 

fins de semana da escola Quark! uma série de tertúlias, abertas ao público em 

geral, com a presença de artistas e agentes do meio jazzístico, onde serão 

debatidos vários aspectos da relação entre a música improvisada, a ciência e as 

tecnologias. 

 
 
 
 
 
Mais informação sobre os projectos Delfos e Quark! em: 

 

http://mat.uc.pt/~delfos 

http://quark.fis.uc.pt 

Testemunho de um jovem délfico: 
http://www.mat.uc.pt/~delfos/phpBB2/viewtopic.php?t=816

 

Contactos: 

Amílcar Branquinho, 239 791 136; ajplb@mat.uc.pt 

José António Paixão, 96 414 28 60; jap@fis.uc.pt 
 

 

 

 

 

 

http://www.mat.uc.pt/%7Edelfos/phpBB2/viewtopic.php?t=816
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Alunos assistindo a uma lição da escola Quark. 

 
Jovens délficos apoiando a delegação portuguesa às Olimpíadas Internacionais de Matemática.  
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