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COMUNICADO DE IMPRENSA

Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática
Portugueses conquistam ouro, prata e bronze e garantem ao país a sua melhor
pontuação de sempre

Portugal continua a apresentar resultados além fronteiras tendo conquistado
uma medalha de ouro, duas medalhas de prata e uma medalha de bronze, nas
Olimpiadas Ibero-Americanas de Matemática (OIAM) que terminam amanhã,
Sábado, na cidade do Panamá.
Esta edição das OIAM contou com a presença de 20 países num total de 78
estudantes. Portugal obteve a sua melhor pontuação de sempre, com o
fantástico resultado do aluno Luís Duarte, o medalhado de ouro, que
conquistou, pela primeira vez para um aluno português, os 42 pontos possíveis
na prova. A adicionar a este resultado, os dois alunos que conquistaram
medalhas de prata, Miguel Santos e Miguel Moreira, terminaram a prova com
41 pontos, apenas a um ponto da pontuação perfeita (e também da medalha de
ouro) e o aluno Miguel Costa alcançou uma medalha de bronze.

Na

classificação por países, Portugal repetiu o extraordinário segundo lugar
obtido no ano passado, de novo atrás do Brasil. De realçar que, mais uma vez,
os dois países de língua portuguesa conseguiram destacar-se dos restantes que
falam espanhol.

Depois desta participação nas OIAM, a equipa chegará ao Aeroporto da Portela, em
Lisboa, no próximo domingo, dia 29, às 18h45, no voo KL 2609.

Desde 1990, ano em que Portugal participou pela primeira vez neste evento, as equipas
nacionais já arrecadaram três medalhas de ouro, em 2007, 2012 e 2013, 13 medalhas de
prata, 31 de bronze e 10 menções honrosas.
A participação nas OIAM é organizada pela Sociedade Portuguesa de Matemática, e a
seleção e preparação dos alunos está a cargo do Projecto Delfos, do Departamento de
Matemática da Universidade de Coimbra. Esta iniciativa conta com o apoio do
Ministério da Educação e Ciência, da Ciência Viva, do Banco Espírito Santo, da
Fundação Calouste Gulbenkian e da Pathena.

Veja a lista dos alunos:
Nome e escola

Medalhas

Residência

Ano

Região

Luís Duarte
Escola Secundária de Alcains

Medalha de Ouro

Alcains

12º

Centro

Miguel Santos
Escola Secundária de Alcanena

Medalha de Prata

Alcanena

12º

Centro

Lisboa

11º

Sul

Porto

12º

Norte

Miguel Moreira
Escola Secundária Rainha D. Amélia

Miguel Costa
Grande Colégio Universal

Medalha de Prata

Medalha de Bronze

Para mais informações, por favor contactar:
Coordenador Geral das Olimpíadas: Prof. Luís Merca Fernandes, 914 591 305,
luism@ipt.pt
Responsável da Direção da SPM: Prof. Joana Teles, 919 339 262, jteles@mat.uc.pt

