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20 de Outubro de 2009
COMUNICADO DE IMPRENSA

Inscrições para as XXVIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática decorrem até 25
de Outubro
Qualquer competição necessita de participantes, e quantos mais melhor. Por isso convém
relembrar que o prazo de inscrições para as 28.as Olimpíadas Portuguesas de Matemática
está a terminar no próximo domingo, dia 25 de Outubro. A inscrição fica a cargo das
escolas, cujos alunos a partir do 5º ano podem participar na competição.

As provas decorrem em três etapas. Na primeira eliminatória há três categorias: Préolimpíadas, pensadas para alunos do 7º ano mas nas quais podem participar também
alunos de 5º e 6º ano, A, para 8º e 9º ano, e B, para os do 10º a 12º. Nas etapas seguintes do
concurso participam apenas estas duas últimas categorias, sendo que os medalhados da B
seguem directamente para os estágios a partir dos quais são seleccionados os representantes
portugueses nas competições internacionais.

As OPM são organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) com o objectivo
de desenvolver o conhecimento da Matemática, o treino do raciocínio e o gosto pelos
desafios matemáticos. Em 2009, as OPM bateram recorde de inscrições, com 964 escolas e
cerca de 33 mil alunos. Em 2010 será a vez da EB 2, 3 Dr. João de Barros, em Évora, receber a
final nacional.

As OPM foram organizadas pela primeira vez em 1980, com a designação de MiniOlimpíadas de Matemática. Naquele ano e nos seguintes, apenas as escolas da região Centro
participaram. A procura fez com que a partir de 1983 fossem aceites alunos de todo o país. A
dimensão que entretanto tomou faz com que seja um dos acontecimentos na área da ciência
que mais jovens envolvem em Portugal. A competição é patrocinada pelo Ministério da
Educação, o Ciência Inovação 2010 e a Fundação Calouste Gulbenkian.

Inscrições:
As inscrições podem ser feitas através do site http://www.opm-online.net/. Em caso de
dúvida, as escolas podem escrever para opm@spm.pt, ou enviar um fax para 217 986 353.
Em caso de urgência, o secretariado das Olimpíadas pode ser contactado pelo telefone 960
130 506.

Calendário das Olimpíadas 2009/2010:
Até 25 de Outubro de 2009: Inscrições
11 de Novembro de 2009: 1ª eliminatória
13 de Janeiro de 2010: 2ª eliminatória
25 a 28 de Março de 2010: Final Nacional – EB 2, 3 Ciclos de Santa Clara, Évora
Julho de 2010: Olimpíadas Internacionais de Matemática - República do Cazaquistão
Setembro de 2010: Olimpíadas Ibero-americanas de Matemática – Paraguai

Para mais informações, favor contactar:
Gabinete de Imprensa da SPM: Ana Figueiredo, 21 795 1219 / 960 131 220, imprensa@spm.pt
Coordenador Geral das Olimpíadas: Luís Merca Fernandes, 914591305, luism@aim.estt.ipt.pt
Secretariado das Olimpíadas: Margarida Pinto, 217 986 353 / 960 130 506, opm@spm.pt
Responsável da Direcção da SPM: Joana Teles, 919 339 262, jteles@mat.uc.pt

Sites:
Inscrições: http://www.opm-online.net/
OPM: http://www.spm.pt/olimpiadas/
IMO: http://imo.math.ca/
OIM: http://www.campus-oei.org/oim/

