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COMUNICADO DE IMPRENSA 

  

Portugal bate todos os seus recordes nas Olimpíadas Internacionais de Matemática 

Pedro Vieira conquista a primeira medalha de prata portuguesa na competição 

  

É, definitivamente, uma equipa para ficar na história. Além de conquistar a primeira 

medalha de prata portuguesa nas Olimpíadas Internacionais de Matemática, conseguiu a 

melhor pontuação de sempre, 99 pontos, e a melhor posição na tabela geral, em 33.º lugar. 

Em 20 anos de participação, a melhor classificação portuguesa na tabela tinha sido em 1989, 

em 44.º lugar, no ano da sua primeira participação. 

 

Esta equipa conseguiu ainda outro feito histórico: todos os elementos do grupo foram 

galardoados, algo que nunca tinha acontecido. Pedro Vieira foi o responsável pela medalha 

de prata. Jorge Miranda, João Pereira e Ricardo Moreira (irmão de um ex-olímpico) 

conquistaram as três medalhas de bronze, tendo Jorge Miranda ficado apenas a um ponto 

de alcançar a segunda medalha de prata. Gonçalo Matos e Raul Penaguião conseguiram 

duas menções honrosas, por terem uma resposta totalmente certa. A equipa regressa a 

Lisboa na próxima quarta-feira, dia 22 de Julho. 

 

Estes resultados devem-se, em primeiro lugar, à grande dedicação e capacidade matemática 

dos participantes. Devem-se também ao empenho dos professores e organizadores das 

Olimpíadas, especialmente os que integraram a equipa de preparação para as IMO. É ainda 

de destacar o entusiasmo de milhares de jovens, pais e público em geral, que têm 

acompanhado todas as fases de selecção das Olimpíadas. 

  



As IMO são as mais antigas olimpíadas internacionais de ciências do mundo. A primeira 

edição teve lugar em 1959, na Roménia, com apenas cinco países. Em 2009, estão a decorrer 

em Bremen, Alemanha, com a participação de 104 países. A medalha de prata, as três 

medalhas de bronze e as duas menções honrosas agora conquistadas vêm-se juntar às oito 

medalhas de bronze e às 12 menções honrosas obtidas por Portugal desde a sua primeira 

participação. 

  

A equipa portuguesa é composta por seis alunos, seleccionados a partir de um grupo 

constituído pelos 12 medalhados na categoria B (10º a 12º ano) das XXIV Olimpíadas 

Portuguesas de Matemática (OPM), e por medalhados na mesma categoria ou ouro na 

categoria A (8º e 9º ano) em anos anteriores. A participação nas IMO é organizada pela SPM, 

e a selecção e preparação dos alunos fica a cargo do projecto Delfos, da Universidade de 

Coimbra. 

  

Pedro Vieira e Jorge Miranda já têm lugar garantido na equipa portuguesa para as 

Olimpíadas Iberoamericanas de Matemática (OIM), que se realizarão de 17 a 27 de 

Setembro em Santiago de Querétaro, no México.  

  

Critério para a atribuição de medalhas:  

• 32 pontos ou mais: medalha de ouro; 

• entre 24 e 31 pontos: medalha de prata; 

• entre 14 e 23 pontos: medalha de bronze; 

• uma questão considerada inteiramente certa: menção honrosa. 

 

Veja a lista dos alunos: 

Nome e escola Medalha Pontos Cidade 

de residência 

Ano Região 

Pedro Manuel Passos de Sousa 
Vieira 
Externato Ribadouro 

Prata 29 Porto 12º Norte 

Jorge Ricardo Landeira da Silva 
Miranda 
Escola Secundária c/ 3º Ciclo 

Anselmo de Andrade 

Bronze 23 Almada 12º Sul 



Ricardo Correia Moreira 
Colégio Paulo VI 

Bronze 15 Gondomar 11º Norte 

João Morais Carreira Pereira 
Escola Secundária Domingos 

Sequeira 

Bronze 15 Caranguejeira 12º Centro 

Gonçalo Pereira Simões Matos 
Escola 2, 3 c/ Sec. de Mação 

Menção 

Honrosa 

9 Mação 12º Centro 

Raúl Queiroz do Vale de Noronha 
Penaguião 
Escola Secundária Santa Maria 

 Menção 

Honrosa 

8 Sintra 10º Sul 

 Calendário das Olimpíadas: 

Até 24 de Outubro de 2008: Inscrições 

12 de Novembro de 2008: 1ª eliminatória 

14 de Janeiro de 2009: 2ª eliminatória 

26 a 29 de Março de 2009: Final Nacional – EB 2,3 Dr. João de Barros, Figueira da Foz 

10 a 22 de Julho de 2009: Olimpíadas Internacionais de Matemática – Bremen, Alemanha 

17 a 27 de Setembro de 2009: Olimpíadas Iberoamericanas de Matemática – Santiago de 

Querétaro, México 

 

  

Para mais informações, favor contactar: 

  

Gabinete de Imprensa da SPM: Ana Figueiredo, 21 795 1219/ 960 131 220, imprensa@spm.pt 

Responsável da Direcção da SPM e Team Leader: Joana Teles, 239 791 167/919 339 262 

jteles@mat.uc.pt  

  

 

Alguns sites: 

OPM: http://www.mat.uc.pt/~opm/outrascompet.html 

IMO 2009: http://www.imo2009.de 

IMO resultados: http://imo-official.org 

Projecto Delfos: http://www.mat.uc.pt/~delfos/  

 


