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20 de Julho de 2011 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Primeiras Olimpíadas de Matemática da Lusofonia 

Participantes dos países de língua portuguesa chegam hoje a Coimbra  

 

Vêm de lugares tão distantes como África, a América e a Ásia. Ponto de encontro: 

Coimbra. Aí vão juntar-se aos colegas portugueses para participarem na primeira 

edição das Olimpíadas de Matemática da Lusofonia (OML). De 20 a 31 de Julho, a 

cidade dos estudantes receberá mais de duas dezenas de alunos de várias 

nacionalidades que partilham, não só, a língua que falam, mas também o gosto pela 

matemática. As bandeiras de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste darão cor a este evento 

organizado conjuntamente pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) e pelo 

Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. 

 

Nos próximos dias, os estudantes dos vários países terão a oportunidade de participar 

na Semana Olímpica, em que frequentarão cursos, treinarão a resolução de problemas 

e participarão em jogos de estratégia, além de fazerem alguns passeios pela cidade de 

Coimbra e pelo Porto. Mas o grande momento está guardado para 27 e 28 de Julho, os 

dias em que se realizarão as provas. O pontapé de saída será dado no dia anterior, 26 

de Julho, com a cerimónia de abertura da competição. Os resultados das provas, 

ansiosamente aguardados, serão conhecidos no dia 29 de Julho, depois do jantar de 

encerramento das OML. 

 

Portugal será assim o país anfitrião desta competição internacional que pretende unir 

os países lusófonos através da matemática, incentivar o desenvolvimento da disciplina 

em todos eles e aprofundar a cooperação nesta área. As próximas edições realizar-se-ão 

em terras mais longínquas: Brasil e Moçambique acolherão as OML em 2012 e 2013, 

respectivamente. 

 
As OML têm o apoio do Banco Espírito Santo, do Ciência Viva, da Fundação Calouste 

Gulbenkian e da Sonae. 
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Programa OML 

 

20 de Julho – Chegada das delegações 

21 de Julho – Cursos 

22 de Julho – Cursos 

23 de Julho – Cursos 

24 de Julho – Passeio de alunos  

            Chegada dos chefes de delegação 

25 de Julho – Cursos 

26 de Julho – Cursos;  

            Cerimónia de abertura 

27 de Julho – Primeiro dia de provas 

28 de Julho – Segundo dia de provas 

29 de Julho – Passeio de alunos  

            Correcção e classificação de provas  

            Reunião final do júri 

            Cerimónia de encerramento 

30 de Julho – Partida das delegações 

31 de Julho – Partida das delegações 

 
 

Para mais informações, por favor contactar: 

Gabinete de Imprensa da SPM: Sílvia Nogal Dias, 21 795 1219 / 960 131 220, 

imprensa@spm.pt 

Vice-presidente da Comissão Organizadora: Prof. Joana Teles, 969036147, 

jteles@mat.uc.pt 
 

 

Links úteis: 

Programa detalhado (provisório): http://www.uc.pt/fctuc/dmat/oml/Programa 

OML: http://www.uc.pt/fctuc/dmat/oml 

OPM: http://www.spm.pt/olimpiadas/ 

IMO 2011: http://official.imo2011.nl/ 

OIAM: http://www.campus-oei.org/oim/ 

 

 


