NOTA DE IMPRENSA

Olimpíadas Internacionais de Física chegam ao fim
Portugueses obtêm duas menções honrosas

A

equipa

portuguesa

arrecadou

duas

Menções

Honrosas

nas

Olimpíadas Internacionais de Física.

O campeão absoluto desta olimpíada, que reuniu 376 estudantes de 82
países, é Longzhi Tan, estudante da China com a classificação de 44,60
(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 ao Vietname, Fernando
Nogueira e António Onofre, fazem um balanço positivo da prestação
portuguesa: “Todos os estudantes portugueses efectuaram provas
experimentais de bom nível, tendo alguns deles ficado muito próximos
da cotação completa numa das duas tarefas experimentais.”

Sobre o nível de exigência das provas, os docentes da FCTUC reconhecem
que, “a prova esteve ao melhor nível dos últimos anos, especialmente a
prova teórica, que foi particularmente longa e difícil. Estes jovens
trabalharam arduamente ao longo do ano e os prémios obtidos são um
merecido reconhecimento do seu esforço”.

A lista dos estudantes portugueses é a seguinte:
João Carlos Fernandes Serôdio (Ext. Frei Luís de Sousa, Almada) – Menção
Honrosa.
Diana Inês Lopes Amaro (E.S. Nuno Álvares, Castelo Branco) – Menção
Honrosa.
Tomás Fidelis Nogueira (E.S. José Estêvão, Aveiro).
Catarina de Oliveira Pinho (E.S. Ferreira Dias, Cacém).
Diana Filipe dos Santos Loupa Melancia (Ext. Frei Luís de Sousa, Almada).

A XXXIX Olimpíada Internacional de Física - IPhO’08, decorreu em Hanói,
Vietname de 20 a 29 de Julho de 2008.

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.
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Para mais informações sobre as olimpíadas de física consultar:

http://olimpiadas.fis.uc.pt
http://algol.fis.uc.pt/quark

Equipa portuguesa na XXXIX Olimpíada Internacional de Física. Da esquerda para a
direita: Fernando Nogueira (team-leader), Tomás Nogueira, Catarina Pinho, Diana
Melancia, Diana Amaro (menção honrosa), João Serôdio (menção honrosa) e
António Onofre (team-leader).

