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EQUIPA PORTUGUESA CONQUISTA DUAS MENÇÕES HONROSAS NAS 
OLIMPÍADAS INTERNACIONAIS DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA 
 
A equipa portuguesa que competiu na 8ª Olimpíada Internacional de Astronomia e 
Astrofísica (IOAA) regressa a Portugal com duas menções honrosas obtidas pelos 
estudantes Diogo Cruz e Maria Eduarda Marta. 
 
Participaram na competição, que decorreu na cidade de Suceava, na Roménia, 208 
estudantes do ensino secundário de 36 países. Pela primeira vez Portugal esteve 
representado por uma equipa constituída por quatro estudantes: Diogo Cruz da Escola 
Secundária Domingos Sequeira (Leiria), Duarte Magano do Colégio Luso Francês 
(Porto), Pedro Ribeiro da Escola Secundária de Caldas das Taipas e Maria Eduarda 
Marta da Escola Secundária Infanta D. Maria (Coimbra). 
 
Os estudantes competiram em quatro provas individuais e uma de grupo. As provas 
individuais incluíram uma prova teórica, uma prova prática de análise de dados, uma 
prova de observação astronómica com telescópio e uma prova prática de observação a 
olho nu. 
 
O líder da equipa portuguesa foi o investigador Manuel Silva, do SIM-FCUL, ele comentou 
assim a competição: “Fomos muito bem recebidos na Roménia onde estas 
olimpíadas decorreram num ambiente de confraternização e verdadeiro espírito 
olímpico. As provas foram bastante duras, com problemas incidindo sobre quase 
todas as áreas da Astronomia e Astrofísica, incluindo componentes teórica, prática 
observacional e de análise de dados. Os nossos alunos enfrentaram com grande 
coragem países com grande tradição olímpica tendo realizado excelentes provas.” 
 
Jorge Grave, membro do Centro de Astrofísica da UP e docente da Universidade 
Lusófona do Porto foi, juntamente com Manuel Silva responsável pelo treino da equipa 
portuguesa: “O resultado obtido é o fruto do esforço realizado por este grupo de 
jovens altamente motivados. Portugal participa há quatro anos nas IOAA e 
iniciamos em 2013 um programa de treino de forma a colmatar a menor preparação 
dos alunos do ensino secundário numa área do conhecimento tão específica como 
esta. Se na vertente teórica, este alunos já se podem equiparar aos estudantes das 
equipas como maior tradição nesta competição, reconhecemos por outro lado que 
a preparação na vertente prática ainda não permite aos nossos estudantes estar em 
pé de igualdade com esses concorrentes. Este ano incluímos pela primeira vez 
sessões de observação a olho nu e com telescópio no programa de treino. No 
futuro, o nosso desafio será estender temporalmente o programa por forma a iniciar 
mais cedo o contacto dos alunos com as especificidades da vertente prática da 
Astronomia.”  
 
Alexandre Aibéo, membro da direcção da Sociedade Portuguesa de Astronomia (SPA) e 
responsável pelas Olimpíadas de Astronomia 2014 afirma: “Nesta edição das 
Olimpíadas de Astronomia foi feito um grande esforço financeiro para reunir uma 
equipa de quatro elementos para participar na competição internacional na 
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Roménia. Foi a primeira vez que Portugal apresentou uma equipa de quatro alunos. 
Nos últimos anos dois grandes objetivos foram delineados pela SPA para as 
Olimpíadas de Astronomia: aumentar o número de candidatos nas Olimpíadas 
nacionais e aumentar a representação nacional nas Olimpíadas Internacionais. 
Conseguimos concretizar ambos com sucesso. Este é um excelente resultado.” 
 
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. Em 2015, a 
competição terá lugar na Indonésia. 
 
As Olimpíadas de Astronomia são um dos pilares visíveis da SPA na disseminação da 
Astronomia junto do grande público. Neste caso particular o alvo são estudantes do 
ensino secundário. 
 
Em 2014 as Olimpíadas de Astronomia contaram com o apoio da: 

• Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica 
• Fundação Calouste Gulbenkian 
• Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra 
• Universidade de Coimbra 
• Museu de Ciência da Universidade de Coimbra 
• Rómulo - Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra 
• Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra 
• Associação Académica de Coimbra 
• Bertrand 
• Fundação para a Ciência e Tecnologia 
• Ministério da Educação e Ciência 

 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
SPA - http://www.sp-astronomia.pt/IOAA2014 
8th IOAA - http://www.ioaa2014.ro 
 
• Manuel Silva, líder da equipa portuguesa, acompanhou os estudantes nas IOAA em 

representação da SPA e é investigador do SIM  - Lboratório de Sistemas, Instrumentação e 
Modelação em Ciências e Tecnologias do Ambiente e do Espaço da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. 

 
• A Sociedade Portuguesa de Astronomia - SPA - é uma  associação sem fins lucrativos criada 

em 1999, tem por objectivo promover o desenvolvimento da Astronomia, no seu sentido mais 
lato, em Portugal. A SPA tem como sócios indivíduos de nacionalidade portuguesa e 
estrangeira, que desenvolvem atividade na Astronomia a nível profissional em, ou em 
colaboração com Portugal. A SPA goza ainda de uma posição privilegiada junto dos institutos de 
Astronomia em Portugal, favorecendo a participação conjunta da comunidade científica nacional 
com representatividade institucional equitativa, sem prejuízo das atividades individuais de 
divulgação dos diversos centros de I&D + I em Astronomia. 
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ANEXOS:  
 
• Anexo/Foto 1 – A equipa portuguesa na chegada à Roménia. Da esquerda para a direita: Duarte 

Magano, Manuel Silva (líder da equipa), Diogo Cruz, Maria Eduarda Marta, Pedro Ribeiro e o 
guia Gonçalo Regado. 

 
• Anexo/Foto 2 - A equipa portuguesa na cerimónia de abertura da 8ª Olimpíada Internacional de 

Astronomia e Astrofísica (IOAA). Da esquerda para a direita: Manuel Silva (líder da equipa), 
Diogo Cruz, Pedro Ribeiro, Duarte Magano e Maria Eduarda Marta. 

 
 
CONTACTOS: 
 
Sociedade Portuguesa de Astronomia 
 
Alexandre Aibéo 
aaibeo@estv.ipv.pt 
T 916 038045 
 
Nelma Alas Silva 
nelma@astro.up.pt 
T 936 666 189 
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1 Este texto respeita as normas do Acordo Ortográfico. 


