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Opinião

Medalhas para as Ciências da Terra

Nos últimos anos temos assistido, com
orgulho, à conquista de várias me-
dalhas e menções honrosas por de-
zenas de jovens portugueses que

participam nas olimpíadas internacionais de-
dicadas a diversas disciplinas: matemática, física,
química e biologia. 

Agora foi a vez das Ciências da Terra. Pela pri-
meira vez Portugal participou nas Olimpíadas
Internacionais de Ciências da Terra e obteve
logo bons resultados: uma medalha de ouro e
outra de bronze. Isto aconteceu durante as 9ªs
Olimpíadas Internacionais de Ciências da Terra
(International Earth Sciences Olympiads - IESO
2015; http://www.ieso-info.org/next-ieso) que
tiveram lugar entre 13 e 20 de Setembro na ci-
dade de Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil
(https://ieso2015.ifsuldeminas.edu.br/). Nesta
edição das IESO participaram 85 estudantes do
ensino secundário, em representação de 28 paí-
ses de todos os continentes.

Como se disse, foi a primeira vez que Portugal
concorre nestas Olimpíadas, tendo a represen-
tação portuguesa sido constituída por 3 alunos
do Ensino Secundário que obtiveram as três
primeiras posições nas 1ªs Olimpíadas Portu-

guesas de Geologia que decorreram no ano le-
tivo 2014-15, informou em comunicado a Dire-
ção da Sociedade Geológica de Portugal. A co-
mitiva portuguesa foi constituída pelos alunos
Carolina Esteves (Escola Secundária de Bocage,
Setúbal), José Pedro Carvalho (Agrupamento
de Escolas de Lousada) e Vasco Esteves (Escola
Secundária Damião de Goes, Alenquer) e pelos
seus mentores, pertencentes à Comissão Na-
cional para as Olimpíadas de Geologia (CNOG),
Prof. Jorge Relvas (Coordenador Nacional) e
Dr. Álvaro Pinto, ambos da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa.

Refira-se que a edição nacional destas Olim-
píadas contou, na sua fase escolar, com a parti-
cipação de mais de 2500 alunos, distribuídos
por cerca de 150 escolas de todo país, incluindo
regiões autónomas dos Açores e Madeira, que
foram depois avaliados e selecionados numa
exigente fase regional (cerca de 400 alunos, em
quatro regiões) que, finalmente, selecionou 25
alunos para a disputa final nacional que apurou
a constituição da equipa portuguesa que parti-
cipou na competição internacional, no Brasil.

Mas vamos aos resultados: o estudante Vasco
Esteves foi premiado com uma medalha de
Ouro e José Pedro Carvalho obteve uma me-
dalha de Bronze. Em paralelo, foram disputadas
outras duas provas colectivas transnacionais
denominadas Internacional Team Field Inves-
tigation (ITFI) e Earth Science Project (ESP). As
equipas a que pertenceu a estudante portuguesa
Carolina Esteves foram também premiadas
com Diplomas de Bronze em ambas as com-

petições. Finalmente, o estudante português
José Pedro Carvalho foi igualmente distinguido
com um Diploma que permeia os estudantes
mais carismáticos no contexto das suas intera-
ções colaborativas com os restantes participan-
tes.

Refira-se que as matérias avaliadas nas Olim-
píadas Internacionais diferem, em boa parte,
das dos programas nacionais da disciplina de
Biologia e Geologia do 10ª e 11º ano, porque in-
corporam adicionalmente conteúdos de Ciên-
cias Planetárias, Geofísica, Oceanografia e Ciên-
cias da Atmosfera, refere a Direção da Sociedade
Geológica de Portugal. Os nossos estudantes
tiveram assim de receber uma preparação com-

plementar nestas áreas do conhecimento, fora
dos seus tempos lectivos, que contou com o
apoio dos Centros Ciência Viva de Estremoz e
do Lousal, e de Professores da Escola de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade de Évora e
da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa.

A participação nas olimpíadas teve o apoio
do Ministério da Educação e Ciência e da Rede
de Centros Ciência Viva e Agência Nacional
Ciência Viva, que também apoiou financeira-
mente, assim como aos patrocínios concedidos
pela Fundação Calouste Gulbenkian e a em-
presa Somincor-Lundin Mining - Sociedade Mi-
neira de Neves-Corvo, SA.|
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