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Estudante português premiado nas Olimpíadas de
Astronomia

Na segunda vez que uma equipa portuguesa participou nas Olimpíadas Internacionais de
Astronomia e Astrofísica regressou com uma menção honrosa. 

19:20 Terça feira, 14 de agosto de 2012

A equipa portuguesa, que viajou até ao Rio de Janeiro, no Brasil, para

participar na sexta edição das Olimpíadas Internacionais de Astronomia e

Astrofísica (IOAA 2012), regressou com uma menção honrosa, ganha por

Matheus Marreiros.

Matheus Marreiros, da Escola Secundária Eça de Queirós, em Lisboa, e

Mariana Paiva, da Escola Secundária da Ribeira Grande, representaram

Portugal entre 160 estudantes do ensino secundário de 32 países.

Cristina Fernandes, líder da equipa e que acompanhou os jovens às IOAA,

destaca o "mérito" de Matheus, "tendo em conta que estudou

complemente sozinho e que a prova era bastante difícil".

Os estudantes foram postos à prova em testes teóricos, práticos e de

observação astronómica, dos quais saíu vencedor absoluto um estudante

da Lituânia.

Falta de apoios diminui participação

André Moitinho de Almeida, presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Astronomia (SPA), realça o valor do

"lugar de destaque" que Portugal alcançou "no segundo ano em que participou nas IOAA".

Mas o presidente da SPA lamenta que os apoios e as infraestruturas sejam reduzidos, fator que contribuiu para que

apenas viajassem dois participantes, e não os cinco que a maioria dos outros países costuma levar.

Joana Ascenso, vogal da direção da SPA, destaca o "genuíno interesse pela ciência que mais de uma centena de

alunos portugueses por ano demonstra ao participar nas provas regionais e nacionais".

As IOAA realizam-se desde 2007. Trata-se de uma competição internacional de alto nível para os estudantes do

ensino secundário, que promove o ensino e os conhecimentos de Astronomia e Astrofísica.

Portugal participa nas IOAA desde 2011, ano em que a prova foi realizada em Katowice e em Cracóvia, na Polónia, e

se fez representar por Carolina Duarte.

Em 2013, a competição será realizada na Grécia.
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Matheus Marreiros e Mariana Paiva, PARABÉEENNNS!!! 

carlos-carlos (seguir utilizador), 2 pontos , 20:43 | Terça feira, 14

Parabéns aos nossos participantes. 

Matheus Marreiros, da Escola Secundária Eça de Queirós, em Lisboa, e Mariana Paiva, da Escola Secundária
da Ribeira Grande, foram os escolhidos para representar Portugal e saíram-se bem. 

Parabéns aos seus professores e pais, pois o gosto pela ciência também se orienta, ensina e cultiva. 

 
 

 

Pois... 

Artemis1972 (seguir utilizador), 1 ponto , 22:41 | Terça feira, 14

Agora só falta a claque, no aeroporto (se quiseres envio-te os super dragões)...! 

Estou a brincar... 

Estás de parabéns... e continua a investir na aprendizagem e no estudo continuo...!! 

Acredita, que só os excelentes é que vão ter o futuro garantido!!! 

JF

 
 

 

Um governo inteligente apoia educação e a ciência 

mark Lonnquist (seguir utilizador), 1 ponto , 22:51 | Terça feira, 14

Um país será tanto mais rico quanto mais elevado fôr o nível cultural do seu povo. Contràriamente aos que
pensam que o conhecimento, a ciência, deve ser propriedade de uma camada elitista, corporativista, ou dos
mais endinheirados...( temos muitos indivíduos nas diversas áreas profissionais e sociais que infelizmente,
egoìsticamente pensam assim: Políticos, juristas, arquitetos,engenheiros,professores, empresários e outros
que conscientemente ou inconscientemente..., neste caso por ignorância, subserviência ou malvadez...). Esta
mentalidade que o Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor Nóvoa, brilhantemente se referiu(no meu
humilde entendimento...), no seu discurso das Comemorações do Dia de Portugal de Camões e das
Comunidades Portuguesas, de uma forma abrangente..., traduz bem uma mentalidade retrógrada, arcaica,
tipo "Velho do Restelo" transversal a várias gerações durante muitos séculos. O grande historiador António
Sérgio também se referiu à "tal polìtica de transporte das mercadorias preciosas na época dos
Descobrimentos Marítimos", que serviam para comprar todos os produtos manufaturados/fabricados no
exterior, principalmente nos outros países europeus. Em vez do poder político incentivar a criação das
manufaturas/fábricas neste país(reino na época), transformar as matérias primas neste Portugal, eram
simplesmete usadas como moeda de troca..., para comprar, importar quase tudo manufaturado/fabricado
nos outros países europeus. Erros que se têm repetido...!

 
 

 

Parabéns a todos esses jovens, são o futuro! 

mark Lonnquist (seguir utilizador), 1 ponto , 23:39 | Terça feira, 14

Felicito todos esses jovens e professores, e outros que infelizmente não poderam ir mostrar o seu valor e
competir....Mas, apesar da falta de apoio crónico para tudo o que pode engrandecer este país e para aqueles
que se sacrificaram ao serviço da Pátria e são discriminados, relativamente a outros..., com pensões
miseráveis, devido a malabarismos de juntas médicas subservientes, da C.G.A.(em nome de falsos e
hipócritas economicismos...,só para os mais fracos e desprotegidos..., enquanto os mesmos políticos têm
várias pensões multimilionárias..., à custa do sacrifício do Povo...) de políticos e juristas sem escrúpulos e
sem sentido de justiça...; estes e outros jovens e professores ..., fazem jus ao espírito do 25 de Abril:

• Chefe Tiger: massa na telha

• O spot publicitário do Quero Estudar Melhor

• Comentário de Nicolau Santos

• Imagens que estão a marcar esta ...

• Protagonistas de Londres-2012

• Combustíveis a um preço asfixiante

• Imagens que estão a marcar esta ...

• Joana Santos tratou-nos da saúde

O Expresso no

Imobiliário  Emprego

Tipo de Imóvel Preço Máximo

Distrito Concelho  

Apartamentos para Venda em Lisboa

Apartamentos para Arrendar em Lisboa

Apartamentos para Venda em Cascais

Top Mais Comentados 24 horas

1. Caso da licenciatura não chega para ...

2. Trinta mil multas por falta de inspeção ...

3. Taxa do crédito à habitação continua a descer

4. É preciso "puxar pela imaginação" para ...

Top Mais Comentados 7 dias

1. Alexandre Alves acusa Zita Seabra de ...

2. BCE quer redução salarial nos países que ...

3. Passos anuncia f im da recessão em 2013

4. PIB tem a maior queda dos últimos três anos

Últimos comentados no Expresso

■ Ameaça britânica de resgatar Assange é

"intolerável"

20

■ Jovens arquitetos premiados querem

reabilitar a Trafaria

6

■ Testamento vital disponível a partir de

hoje

4

■ Caso da licenciatura não chega para

demitir Relvas

124

■ "Não é das medidas para janeiro que o

país espera. É de medidas para serem

discutidas e aprovadas agora e que

respondam à recessão e ao desemprego

que vivemos. Essa é a questão política

fundamental. O primeiro-ministro está a

esconder-se atrás do acórdão do Tribunal

Constitucional, para esconder o problema

 
1 Mudar de novo para Fernanda Borba para utilizar este plugin social.314 4 



16/08/12Estudante português premiado nas Olimpíadas de Astronomia - Expresso.pt

3/4expresso.sapo.pt/estudante-portugues-premiado-nas-olimpiadas-de-astronomia=f746923

Regras da comunidade
Reportar abusivo Responder

Regras da comunidade Reportar abusivo Responder

Regras da comunidade Reportar abusivo Responder

Regras da comunidade Reportar abusivo Responder

Regras da comunidade Reportar abusivo Responder

9 comentários Comentar

sem sentido de justiça...; estes e outros jovens e professores ..., fazem jus ao espírito do 25 de Abril:
Democratizar, Descolonizar e DESENVOLVER....Continuem perseverantes no bom caminho..., representando
este Povo maravilhoso e solidário..., quão, tantas vezes ..., demasiado submisso a imensas injustiças....

 
 

 

Primeira página 

Mayrink Ferreira (seguir utilizador), 1 ponto , ontem às 13:28

Foi muito gratificante ver esta notícia na primeira página (pelo menos da edição online). Parabéns aos nossos
estudantes e que seja apenas o primeiro degrau de uma promissora carreira científica. E que outros lhes
vejam o exemplo e o sigam.

 
 

 

Ora 

jupiter2001 (seguir utilizador), 1 ponto , ontem às 16:42

Parabéns, é agradável ver que afinal a procura de conhecimento ainda não se extinguiu em Portugal.

 
 

 

Agora vamos ver o resultado dos Brasileiros!!! 

ImotaRio (seguir utilizador), 1 ponto , ontem às 17:12

Não foi só nos Jogos Olímpicos de Londres que o Brasil se deu bem. Na 6ª Olimpíada Internacional de
Astronomia e Astrofísica (IOAA, na sigla em inglês), os participantes brasileiros conseguiram trazer duas
medalhas de prata, uma de bronze e também seis menções honrosas. 

Os medalhistas de prata foram Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho (Lins, SP) e Pedro Rangel Caetano
(Votorantim, SP). O bronze ficou com Breno Leví Corrêa (Viçosa, MG). Juliane Trianon Fraga (São Paulo, SP),
Murilo Freitas Yonashiro Coelho (São Paulo, SP), Matheus Saraiva Valente Rosado (Fortaleza, CE), Onias
Castelo Branco Silveira (Fortaleza, CE), Karoline Carvalho Burgüer (Limeira, SP) e Fabio Kenji Arai (São
Paulo, SP) tiveram menção honrosa. 

Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho, um dos brasileiros que ganhou medalha de prata na 6ª IOAA Ivan Tadeu
Ferreira Antunes Filho, um dos brasileiros que ganhou medalha de prata na 6ª IOAA 

À frente do grupo brasileiro, estavam os professores Gustavo Rojas, da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCAR) e Luciana Antunes Rios, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). 

As provas da olimpíada internacional foram realizadas em três modalidades: teórica, na qual os estudantes
resolveram problemas relacionados à Astronomia e à Astrofísica; observacional, em que demonstraram seus
conhecimentos sobre o céu; e prática, atividade que exigiu interpretação e o uso de dados como astrônomos
profissionais. O evento reuniu 32 países. 

 
 

 

Resultado Portugues é fraco. 

ImotaRio (seguir utilizador), 1 ponto , ontem às 17:19

Portugal ganhou uma menção honrosa enquanto os alunos Brasileiros trouxe medalha para o Pais.

 
 

 

 

 
Re: Resultado Portugues é fraco.    

Senhorio (seguir utilizador), 1 ponto , ontem às 19:00
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