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COMUNICADO DE IMPRENSA

Leiria recebe Final das XXX Olimpíadas Portuguesas de Matemática
Ministro da Educação entregará prémios no domingo
É já amanhã que começa a final das trigésimas Olimpíadas Portuguesas de
Matemática (OPM), que decorrerá entre os dias 22 e 25 de Março, em Leiria, e que
contará com a participação de quase uma centena de estudantes de todo o País,
apurados entre cerca de 40 mil participantes. O ponto alto do evento será, como
habitualmente, a cerimónia de entrega de prémios, que se realiza no próximo
domingo, dia 25 de Março, e em que serão divulgados os nomes dos vencedores, que
este ano receberão as medalhas de ouro, prata e bronze das mãos do ministro da
Educação e Ciência, Nuno Crato.
Para comemorar os 30 anos da competição científica que mais jovens envolve em
Portugal, a SPM apresentará, na mesma ocasião, o livro 10 Matemáticos, 100
Problemas, uma colaboração SPM/Gradiva. E como o clima é de celebração, será
também inaugurada a exposição retrospectiva “Olimpíadas Portuguesas de
Matemática - 30 anos”.
Quanto às provas que ditarão os vencedores, decorrerão durante dois dias (23 e 24 de
Março) e terão lugar na Escola Secundária Domingos Sequeira. Mas nem só de
problemas matemáticos vivem as OPM. Na sexta-feira, os alunos visitarão o Mosteiro
da Batalha e terão oportunidade de “reviver” a Batalha de Aljubarrota, no Campo de
São Jorge. No sábado, farão uma incursão ao castelo e ao centro histórico de Leiria e
assistirão a um sarau musical promovido pelos alunos do Orfeão de Leiria/EDSD. A
gala de encerramento, no domingo, decorrerá no histórico Teatro José Lúcio da Silva.
Para terminar, realizar-se-á um almoço de confraternização entre os finalistas,
organizadores das OPM e as famílias dos participantes.
De entre os participantes das OPM serão escolhidos os representantes de Portugal nas
Olimpíadas Internacionais de Matemática (Argentina), nas Olimpíadas Iberoamericanas de Matemática (Bolívia) e nas Olimpíadas de Matemática da Lusofonia
(Brasil), cuja estreia ocorreu no ano passado em Portugal. No mês de Maio realizar-se-á

a prova única das Mini-Olimpíadas, para os alunos dos 3º e 4º anos. As inscrições
decorrem até 30 de Abril através do site http://mopm.mat.uc.pt/MOPM
As OPM são organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) e pelo
Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra com o objectivo de
desenvolver o gosto pela matemática. As OPM foram organizadas pela primeira vez
em 1980, com a designação de Mini-Olimpíadas de Matemática. Naquele ano e nos
seguintes, apenas as escolas da região Centro participaram. A procura, no entanto, fez
com que a partir de 1983 fossem alargadas a nível nacional.
A SPM agradece o patrocínio do Ministério da Educação e Ciência, do Ciência Viva, do
Banco Espírito Santo, da Fundação Calouste Gulbenkian, e da Pathena. Agradece
também o apoio da Câmara Municipal de Leiria, do jornal Público, da Porto Editora,
da Texas Instruments e da Gradiva.

Programa detalhado da Final das OPM
22 de Março, quinta-feira
17h30 – Chegada a Leiria
18h30 – Recepção e boas vindas na Escola Secundária Domingos Sequeira (ESDS)
20h00 – Jantar na ESDS
21h00 – Regresso ao Seminário de Leiria
23 de Março, sexta-feira
8h30 – Saída para a ESDS
9h30 – Início das provas (1º dia)
12h45 – Almoço na cantina da ESDS
13h45 – Partida para Batalha/S. Jorge
14h30 – Visita ao Mosteiro da Batalha e ao Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota
18h00 – Regresso a Leiria
20h00 – Jantar no Seminário de Leiria
24 de Março, sábado
8h30 – Saída para a ESDS
9h30 – Início das provas (2º dia)
12h45 – Almoço na cantina da ESDS
14h00 – Visita ao castelo e à parte histórica da cidade de Leiria
18h00 – Regresso ao Seminário de Leiria
20h30 – Jantar na ESDS
21h30 – Sarau Musical por alunos do Orfeão de Leiria / EDSD
23h00- Regresso ao Seminário de Leiria
25 de Março, domingo

9h30 – Saída para o Teatro José Lúcio da Silva
10h30 – Cerimónia de encerramento e entrega de prémios
12h30 – Saída para a ESDS
13h00 – Almoço de confraternização na ESDS

Calendário das Olimpíadas 2011/2012:
22 a 25 Março de 2012: Final Nacional – Esc. Secundária Domingos Sequeira, Leiria
Até 30 de Abril: Inscrições na Categoria Mini-Olimpíadas
23 de Maio de 2012: Realização da prova das Mini-Olimpíadas
Julho de 2012: Olimpíadas Internacionais de Matemática – Argentina
Julho de 2012: Olimpíadas de Matemática da Lusofonia – Brasil
Setembro de 2012: Olimpíadas Ibero-americanas de Matemática – Bolívia
Para mais informações, favor contactar:
Gabinete de Imprensa da SPM: Sílvia Nogal Dias, 21 795 1219 / 960 131 220,
imprensa@spm.pt
Coordenador Geral das Olimpíadas: Prof. Luís Merca Fernandes, 969036148,
luism@ipt.pt
Responsável da Direcção da SPM: Prof. Joana Teles, 969036147, jteles@mat.uc.pt
Sites:
OPM: http://www.spm.pt/olimpiadas/
Inscrições Mini-Olimpíadas: http://mopm.mat.uc.pt/MOPM
IMO: http://www.imo-official.org/

