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1 de abril de 2014

COMUNICADO DE IMPRENSA
Final das XXXII Olimpíadas Portuguesas de Matemática em Aveiro
Cidade dos moliceiros receberá 90 talentos da matemática este fim-de-semana

Para 90 estudantes entre os 12 e os 18 anos, o final desta semana será o culminar de
um ano letivo dedicado com entusiasmo à resolução de problemas matemáticos, no
âmbito das Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM), que todos os anos atraem
dezenas de milhares de jovens de todo o País. Entre 3 e 6 de abril, os finalistas das OPM
reunir-se-ão na Final Nacional desta competição, acolhida este ano pelo Agrupamento
de Escolas Dr. Mário Sacramento, em Aveiro.

Os alunos das categorias Júnior (6º e 7º anos), A (8º e 9º anos) e B (10º, 11º e 12º anos)
realizarão provas nos dias 4 e 5 de abril e participarão em diversas atividades lúdicas e
culturais, como uma visita guiada ao Museu de Aveiro, um workshop na Casa Municipal
da Juventude e um passeio pelas praias da região.

A cerimónia de entrega de prémios, em que serão anunciados os nomes dos
vencedores, realiza-se no domingo, dia 6 de abril, às 10h30, no Centro Cultural e de
Congressos de Aveiro, e contará com a presença de um convidado que, com certeza,
entusiasmará toda a plateia: Rogério Martins, apresentador do programa “Isto é
Matemática” e professor de Matemática.
Os alunos mais novos terão de aguardar até 28 de maio para porem os seus dotes
matemáticos à prova, nas Mini-Olimpíadas, a categoria das OPM dirigida aos alunos dos
3º e 4º anos. As inscrições podem ser efetuadas até ao dia 30 de abril na página
http://mopm.mat.uc.pt/MOPM.
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Encerrada a etapa nacional das Olimpíadas, começam em julho as competições
internacionais, com as Olimpíadas Internacionais de Matemática, que decorrerão entre 3
e 13 desse mês, na África do Sul. Também em julho, outra delegação portuguesa
representará Portugal em Angola, em mais uma edição das Olimpíadas de Matemática
da CPLP. Por fim, setembro será mês das Olimpíadas Ibero-americanas de Matemática,
que este ano se realizam nas Honduras.

As OPM são organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) e pelo
Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra com o objetivo de
desenvolver o gosto pela matemática. A SPM agradece o patrocínio do Ministério da
Educação e Ciência, da Ciência Viva, do Banco Espírito Santo, da Fundação Calouste
Gulbenkian, e da Pathena. Agradece também o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, do
jornal Público, da Porto Editora, da Texas Instruments, e da Gradiva.

Programa detalhado da Final das XXXII OPM
Quinta-feira, 3 de abril
19h00 – Sessão de receção e boas-vindas na ESMS.
20h00 - Jantar no refeitório da ESMS.
Sexta-feira, 4 de abril
9h00-13h00 - Realização das provas na ESMS.
13h05 - Almoço no refeitório da ESMS.
14h30-17h30 - Tarde cultural: Tour pela cidade, visita guiada ao Museu de Aveiro e
workshop na Casa Municipal da Juventude.
20h00 - Jantar no refeitório da ESMS.
21h00-22h30 - Noite cultural dinamizada pela ESMS, no grande auditório do Centro
Cultural e de Congressos de Aveiro.
Sábado, 5 de abril
9h00- 13h00 - Realização das provas na ESMS.
13h05 - Almoço no refeitório da ESMS.
14h30-17h30 - Tarde cultural: Tour pelas praias da região, visita ao Museu Marítimo de
Ílhavo e circuito pela cidade.
20h00 - Jantar no refeitório da ESMS.

2

21h00-23h00 – Visita à Feira de Março, no Parque de Exposições de Aveiro, com acesso
a espetáculo musical (a confirmar).
Domingo, 6 de abril
10h30 - Cerimónia de encerramento e entrega de prémios no grande auditório do
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.
13h00 - Almoço de confraternização no Hotel Melia, seguido de passeio em barco
moliceiro pelos canais da Ria de Aveiro.

Calendário das Olimpíadas 2013/2014:
3 a 6 de abril de 2014: Final Nacional – Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento,
Aveiro
Até 30 de abril de 2014: Inscrições para as Mini-Olimpíadas
28 de maio de 2014: Realização da prova das Mini-Olimpíadas
3 a 13 de julho de 2014: Olimpíadas Internacionais de Matemática - África do Sul
Julho de 2014: Olimpíadas de Matemática da CPLP- Angola
Setembro de 2014: Olimpíadas Ibero-americanas de Matemática – Honduras
Para mais informações, contactar:
Gabinete de Imprensa da SPM: Sílvia Dias, 21 795 1219 / 960 131 220,
imprensa@spm.pt
Coordenador Geral das Olimpíadas: Prof. Luís Merca Fernandes, 914 591 305,
luism@ipt.pt
Responsável da Direção da SPM: Prof. Joana Teles, 969 036 147, jteles@mat.uc.pt
Sites:
OPM: http://www.spm.pt/olimpiadas/
Inscrições OPM: http://www.opm-online.net/
Inscrições Mini-Olimpíadas: http://mopm.mat.uc.pt/MOPM/
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