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28 de Julho de 2011 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Primeiras Olimpíadas de Matemática da Lusofonia 

Ministro da Educação e Ciência entregará prémios em Coimbra 

 

Está quase a chegar ao fim a primeira edição das Olimpíadas de Matemática da 

Lusofonia (OML). Os 23 participantes, vindos de quatro continentes distintos, já 

realizaram as provas e aguardam agora ansiosamente pelos resultados, que serão 

divulgados amanhã, dia 29 de Julho, na cerimónia de encerramento das OML. O 

ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, e o secretário de Estado do Ensino 

Superior, João Queiró, deslocar-se-ão a Coimbra para entregar os prémios aos 

estudantes vindos de vários países de língua portuguesa. 

 

Nos últimos dias, as duas dezenas de alunos vindos de Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Moçambique, Portugal e Timor Leste participaram na Semana Olímpica, em que 

frequentaram cursos, treinaram a resolução de problemas e participaram em jogos de 

estratégia, sem esquecer os passeios pela cidade dos estudantes. As provas decorreram 

nos dias 27 e 28 de Julho. Nesta primeira edição, a Guiné-Bissau e São Tomé e 

Príncipe fizeram-se representar por observadores. 

 

As OML, organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) e pelo 

Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, têm como objectivo unir 

os países lusófonos através da matemática, incentivar o desenvolvimento da disciplina 

em todos eles e aprofundar a cooperação nesta área. A competição tem o apoio do 

Banco Espírito Santo, do Ciência Viva, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Sonae. 
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Programa OML (últimos dias) 

 

29 de Julho  

09:00-16:30 - Passeio de alunos 

20:00 – Jantar de encerramento seguido da entrega de prémios (Palácio de São Marcos) 

 

30 de Julho  

Partida das delegações 

 

31 de Julho  

Partida das delegações 

 

 

Para mais informações, por favor contactar: 

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

imprensa@spm.pt 

Vice-presidente da Comissão Organizadora: Prof. Joana Teles, 969036147, 

jteles@mat.uc.pt 

 

 

Links úteis: 

Programa detalhado: http://www.uc.pt/fctuc/dmat/oml/Programa 

OML: http://www.uc.pt/fctuc/dmat/oml 
 

 

 

 


