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4 Nas provas de 

ANA BELA FERREIRA 
onde sairão os cinco representan-

• 
tes na competição internacional 

Ciência daTerra 
(em cima à 

do próximo ano em Física. O estu- esquerda) que se 
"Vemos os asiáticos como sobre- dante de Ciências e Tecnologias, - realizaram em 
naturais e quando chegamos lá em Alenquer, vai ainda tentar a >-4

• ... 

afinal até é possível." Esta é a ava- sua sorte em Astronomia. Obce- %.'
. _ 

. fiação deVasco Esteves, depois de cado com olimpíadas? "É vician- o .• , ,F 

setembro no Brasil, 
Portugal conquistou i ,

:.., a primeira medalha _ 
na sua estreia e na de Portugal nas te", responde. . . , de ouro. Classificar , 

• ,  Olimpíadas Internacionais de Quem também lhe tomou o  • rochas é uma das 
Ciências da Terra, em setembro, gosto foi Pedro Paredes. Vencedor 'ir' i• provas. Pedro 
ter conquistado uma medalha de de uma medalha de bronze nas

• 
, Paredes (à esquerda, 

ouro. Ainda para mais quando Olimpíadas Internacionais de In- ; .-.. na foto à direita ern 
Portugal não tem Ciências da Ter- formática em 2012. Nesse ano l cima) conquistou 
ra no currículo oficial da mesma também teve direito a uma men- ..- em 2012 a medalha 
forma que estas são testadas nas ção honrosa nas Olimpíadas de Ff- o. w 
olimpíadas ou o campo de treino sica. O agora estudante de mestra- 1 ' @sus 

4.iir 

e. - - ' de ouro de Infornui- , ... . 
 • tira. A equipa 

de quatro meses dos indonésios. do em Ciências de Computadores 101a . nacional (à 
Apesar do registo inesperado de na esquerda) arrecadou é -"'"--- Universidade do Porto já pas- •-• moo" 
Vasco Esteves, a verdade é que as sou para o lado de lá e faz parte do • ° nesta semana quatro 
comitivas nacionais em olimpía- júri das Olimpíadas de Informáti- ,., .. medalhas nas 
das cientificas são cada vez mais ca, 
bem-sucedidas. E os nossos gé- preparar 

selecionando e ajudando a Ibero - ...  .
- '"•..-. os novos candidatos. , .... de 

-Americanas 
Matemática 

nios papa-medalhas já conquista- 
ram mais de 130 destas distinções. O que está liga- alguns constrangimentos nacio- segredo: multo trabalho versidade de Aveiro, 

As conquistas mais recentes Para os professores, que ajudam da à preparação das Olimpíadas nais -como os currículos escola- 
aconteceram nesta semana nas na preparação e dão apoio aos par- RN rápido de Química. res não corresponderem às provas 
Olimpíadas Ibero-Americanas de ticipantes, duas coisas são claras: Ainda que outros fatores pos- das olimpíadas e isso exigir uma 
Matemática, que terminaram on- as medalhas não são =objetivo e sam influenciar a participação dos formação específica -, os estu- 
tem em Porto Rico. Os jovens por- só com muito trabalho se alcança Para as Olimpíadas futuros vencedores. Isso aconte- dantes consigam conquistar luga- 
tugueses conquistaram mais qua- uma distinção. "O único truque é o de Biologia os atletas ceu aVasco Esteves, que começou res do pódio. 
tro medalhas: uma de ouro, uma trabalho", aponta Joana Teles, só podem ter duas por duvidar do sucesso que podia "Os nossos alunos saem daqui 
de prata e duas de bronze. mentora das Olimpíadas de Mate- semanas de preparação. ter em Ciências da Terra, até que como campeões nacionais para 

A Matemática ainda chegou a mática e ela própria também ex- foi ganhando etapas e "a motiva- competir com representantes de 
ser uma das apostas de Vasco Es- concorrente na competição nado- . ção foi crescendo". Uma opinião 80 países e olham para os japone- 
teves. Mas o aluno do 12.° ano não nal da disciplina e que acompa- Os alunos não podem usar que o mentor destas olimpíadas ses, para os americanos e sentem 
teve grande sucesso - "fui às na- nhou a equipa portuguesa nas telemóveis nem computadores partilha com o jovem. "O acrésci- que não têm hipóteses, mas no 
cionais mas não ganhei nada". Olimpíadas Ibero-Americanas. durante a prova internacional. mo de motivação que os resulta- fim saem de lá com medalhas. É a 
Também participou nas de Biolo- Outra das características co- dos vão justificando ainda faz de- prova de que não têm nada a per- 
gia e Física, em que conquistou muns alunos, pois prepa- der em relação aos outros e que o aos campeões olímpicos é les melhores 
um segundo lugar e uma menção serem bons alunos e destacarem- Yo- j rtugalá trouxe p ram-se afincadamente para cada trabalho é que faz a diferença", 
honrosa (para quem fica entre os -se nas respetivas áreas. "Natural- ara casa fase seguinte", aponta José Relvas, adianta o bastonário da Ordem 

d 130 de mealhas e d dez primeiros), respetivamente. mente são os melhores que parti- mais da Faculdade de Ciências da Uni- dos Biólogos (entidade que orga- 
Resultados que lhe permitiram cipam nestas competições", diz ouro, prata e bronze nas várias versidade de Lisboa. Só esse tra- niza as Olimpíadas de Biologia), 
apurar-se para as eliminatórias de Diana Pinto, professora da Uni- olimpíadas em que participou. balho eztraluptifiçaque, apemr.d,e. . jqs,é,/sOço,s.„ N9 
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sica optam por essas áreas tam- 
bém no ensino superior. Foi o que 
aconteceu a Pedro Paredes, que, 

Da segunda equipa 
indeciso entre Física e Informáti- 
ca, acabou por fazer "cadeiras de nas ohm' píadaspara 
Física e outras de Ciências de • — 

' 

, 

Computadores", já que a única 
certeza que tinha era que"gostava 
de resolver problemas".Vasco Es-
teves também gosta de Física e 
agora ficou apaixonado por Ciên-
cias daTerra. A solução: "Estou in- 

a mvestigaçao do 

teressado em Geofisica, que junta FfSICA Investigador em 
as duas coisas." Coimbra, Rui Travasso este- 
identificar rochas e abrir pebces ve na Austrália em 1995. Não  

• , Para chegara uma medalha olím- conquistou medalhas, mas
" ‘,„ 

N... -  pica alguns dos concorrentes têm 
de fazer mais do que um simples 

a prova abriu-lhe portas ,,,,, h 1 •. 
4.-1. *--. 

teste teórico. Em muitas discipli- No 1 1 .. ano, Rui Travasso já tinha - f , N 
. lit nas como Informática, Biologia ou 

Ciências da Terra a competição 
"lido vários livros da coleção de .. 
ciência aberta sobre o começo do • 

— - exige provas teóricas. universo e sobre física quântica". 
Na Informática trata-se de exer- Nesse ano, a professora falou-lhe 

cicios de programação. Na Biolo- das Olimpíadas de Física e o inves- Rui Travasso trabalha em 
gia existem provas laboratoriais tigador da Universidade de Coim- Coimbra, depois de ter estado 
que podem incluir "dissecar um bra resolveu tentar a sua sorte. Fi- no Reino Unido e nos EUA 
bacalhau fresco, identificar os cou em primeiro lugar na compe- 

Ak
I seus órgãos e partes do cérebro", 

adianta José Matos. Nas Ciências 
da Terra os alunos fazem provas 

tição nacional e acabou por ir à malicão, ao Reino Unido e aos EUA. 
Austrália representar Portugal. onde fez o doutoramento e o pós- 

Estávamos em 1995, "era apenas -doutoramento, respetivamente, 
ó no terreno para analisar, por o segundo ano em que Portugal depois de concluir a licenciatura 

exemplo, as rochas. participava" e Rui Travasso não no Porto. 
É na combinação das provas conquistou nenhuma medalha. Os primeiros anos foram passa- 

práticas com as teóricas que se "Na altura fiquei desapontado", dos a trabalhar "em modelação 
conquistam os primeiros lugares. mas esse foi um sentimento que computacional da evolução de es- 

gessam vêm com a ideia de que o conquista olímpica, existem paí- E nem sempre o ponto forte é também "passou depressa". Até truturas em misturas poliméricas", 
céu é o limite e que estão em igual- ses como os Estados Unidos onde aquele que os concorrentes espe- porque já tinha valido a experiên- o que se traduz por"ver a aplicação 
dade com qualquer jovem do uma medalha vale a entrada dire- ram. "Estava confiante de que o cia: uma viagem àAustrália, a con- da física em soluções tecnológicas". 
mundo. Isso é uma conquista que ta numa universidade. Por cá, para que me ia correr bem era a prova vivência com jovens de mais de 80 Mas depois surgiu a vontade de 
muda a vida deles", acrescenta o os alunos essa conquista significa teórica e afinal foi nas práticas que nacionalidades e um treino em Fí- mudar de área e regressar a Portu- 
responsável. "uma carta de entrada para uma conquistei mais pontos para che- sica que o deixou preparado para gal. Em 2006, "Portugal era um óti- 

boa universidade" lá fora ou, mais gar ao ouro", refere Vasco Esteves. os primeiros anos na universidade. mo lugar para fazer investigação" e 
Pouco reconhecimento tarde, "para uma boa empresa". A competição é dura também "A matéria necessária para as Rui Travasso veio para Coimbra 
Mas se os jovens medalhados ad- "Conheço vários casos de concor- na intensidade e no isolamento do olimpíadas só se dá nos dois pri- "aprender sobre proteínas e cresci- 
mitem que ganhar lhes mudou a rentes que atualmente estão em mundo. "Não podem ter telemó- melros anos da universidade e os mento tumoral". O único senão é 
vida, também reconhecem que empresas como a Google ou Face- veis nem computadores", revela problemas são bastante mais que os cortes no financiamento 
em Portugal "ninguém dá muita book", aponta Pedro Ribeiro, da José Matos. Ou conviver com os complexos do que aqueles que os tornaram a investigação difícil em 
importância a isso". Eventual- Universidade do Porto, que desde mentores nacionais. Por isso, alunos fazem na universidade. Portugal. 
mente, "os professores podem sa- - 2002 ajuda os estudantes nas aproveitam os intervalos entre as Quando os olímpicos entram num Rui Travasso não é o único caso 
ber e dão--nos os parabéns, mas Olimpíadas de Informática. Ele provas—que em regra duram uma curso que tem disciplinas de Físi- de sucesso entre os ex-olímpicos e 
nada de especial acontece", diz próprio também um ex-olímpico. semana —para conviver com ou- ca sentem-se muito à vontade e recorda que existem "líderes de 
Vasco Esteves. O que falta para ha- Para já, o ganho mais claro é em tras culturas. "O que mais gostei costumam ter resultados muito grupos de investigação no MIT", 
ver esse reconhecimento "é divul- descoberta de talentos. Senão ve- foi de falar com pessoas de todo bons." outros que estão "a aplicar princf- 
gação", afirma Pedro Paredes. jamos: a maioria dos medalhados mundo e que tinham coisas inte- Foram esses bons resultados pios de física estatística a mercados 

Mas se por cá a sociedade não em Biologia segue Medicina e os ressantes para dizer", conclui Vas- que levaram o ex-olímpico de 37 financeiros em Nova Iorque e a tra- 
recompensa diretamente uma de Matemática, Informática e Fí- co Esteves. anos, natural de Vila Nova de Fa- balhar na banca". 
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OUSIKADAS DAS CIÉNCIAS 

Génios 
portugueses já 
ganharam mais 
de cem medalhas 

*Nas Olimpíadas Ibero-Americanas 
de Matemática, que terminaram on-
tem em Porto Rico, a equipa portu-
guesa conquistou mais quatro me-
dalhas: ouro, prata e duas de bronze. 
Como se preparam estes campeões. 
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