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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos junta 1500 alunos em Vila Real 

 

Milhares de alunos vindos de cerca de 300 escolas de todo o País estarão reunidos na 

próxima sexta-feira, dia 6 de março, em Vila Real para disputarem o 11.º Campeonato 

Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM11). A Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) será o ponto de encontro para estes alunos dos ensinos básico e 

secundário, apreciadores de jogos como o Cães & Gatos, o Semáforo, o Rastros, o 

Avanço, o Produto e o Sesqui, na sua maioria jogos de tabuleiro para dois jogadores.  

 

Os participantes apurados para a final do CNJM11 foram selecionados em torneios 

locais, realizados nas escolas, que envolveram dezenas de milhares de alunos a nível 

nacional.  

 

As eliminatórias do CNJM11 terão início às 8h30, e as finais decorrerão a partir das 14 

horas. Os vencedores deste grande campeonato serão conhecidos às 17 horas, na 

cerimónia de entrega de prémios. Além dos jogos, ao longo do dia, decorrerão diversas 

atividades paralelas organizadas pela UTAD e pelas parceiras, como o Circo Matemático, 

origami, atividades relacionadas com economia, geologia e magia, entre muitas outras. 

 

O CNJM é uma iniciativa da Associação Ludus, da Sociedade Portuguesa de Matemática, 

da Associação de Professores de Matemática e da Ciência Viva. A edição deste ano 

contou ainda com a organização e apoio locais dos docentes do Departamento de 

Matemática da UTAD, do Agrupamento de Escolas Diogo Cão e da Escola S/3 de S. 

Pedro. 
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Final do 11.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos  

6 de março de 2015, a partir das 8h30, na UTAD  

 

Programa 

Receção: entre as 8h30 e as 10h30 

Eliminatórias: a partir das 8h30 

Finais: a partir das 14 horas 

Entrega de prémios: prevista para as 17 horas 

 

 

Para mais informações, contactar:  

Comissão Organizadora do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos: Prof. Alda 

Carvalho, tel. 914126968. 

Gabinete de Imprensa da SPM: Sílvia Nogal Dias, tel. 217 939 785 / 960 131 220, 

imprensa@spm.pt  

 

 


