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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

IX Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 

Cerca de 1700 alunos são esperados amanhã, em Évora   

 

Cerca de 1700 alunos de mais de 350 escolas de todo o País encherão amanhã, dia 1 de 

março, a Arena d’Évora para participarem em mais uma final do Campeonato 

Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM). A cerimónia de entrega de prémios do 

CNJM, agora na sua nona edição, terá início às 16h30. 

 

Centenas de alunos dos três ciclos do ensino básico e do ensino secundário 

disputarão, em 12 torneios simultâneos, os jogos Semáforo, Cães e Gatos, Rastros, 

Hex, Avanço e Produto, jogos de tabuleiro para dois jogadores. As eliminatórias terão 

início às 9h30 e as finais decorrerão a partir das 14 horas e serão transmitidas em 

direto via Web (http://www.cnjm9.uevora.pt/live). 

 

Os participantes apurados para a final do CNJM foram selecionados em torneios locais, 

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

Entre os participantes encontram-se alunos com baixa visão e cegueira, que terão 

acesso a material lúdico adaptado às suas necessidades e acompanhamento 

personalizado. 

 

O CNJM é uma iniciativa da Associação Ludus, da Associação de Professores de 

Matemática, da Sociedade Portuguesa de Matemática e da Ciência Viva. Évora recebe 

pela segunda vez a final deste campeonato, organizada localmente pela Universidade 

de Évora, pela Câmara Municipal de Évora e pela Delegação Regional do Sul e Ilhas da 
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Sociedade Portuguesa de Matemática, com o apoio da Escola Profissional da Região 

Alentejo – EPRAL, Fundação Luís de Molina, BES, Luduscience, Tantrix Portugal.  

 

 

Final do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos  

1 de março de 2013, a partir das 8h30, Arena d’Évora  

Site oficial: http://www.cnjm9.uevora.pt/  

Transmissão em direto: http://www.cnjm9.uevora.pt/live 

 

Para mais informações, contactar:  

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

Carvalho, 914126968; Prof. Sandra Vinagre, 938462325. 

Gabinete de Imprensa da SPM: Sílvia Nogal Dias, 21 795 1219 / 960 131 220, 

imprensa@spm.pt  

 

Programa:  

Receção: entre as 8h30 e as 11 horas 

Eliminatórias: a partir das 9h30 

Finais: a partir das 14 horas 

Entrega de prémios: prevista para as 16h30 


