
COMPETIÇÃO REALIZA-SE DE 13 A l 9DE MAIO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

Dois alunos da escola D. Maria II no mais
prestigiado concurso de ciência do mundo

\ ois alunos do Agru-
pamento de Escolas

D. Maria II de Braga
J vão representar Por-

tugal, pela segunda vez, na
Feira Internacional INTEL
ISEF, a maior e mais pres-
tigiada competição inter-
nacional pré-universitária
de Ciência e Engenharia
do mundo, que se realiza
de 13 a 19 de maio em Pit-
tsburgh, Pensilvânia, nos
Estados Unidos.

Neste fórum anual
participam mais de 1700
estudantes do ensino se-
cundário de mais de 75

países, para apresenta-
rem as suas investigações
e competir por mais de
4 milhões de dólares em
prémios. São cerca de 7

milhões os estudantes
que em todo o mundo
competem por uma va-
ga no evento, em milha-
res de feiras nacionais de

ciência. Apenas os vence-
dores dessas competições
nacionais têm oportuni-
dade de participar na In-
tel ISEF como é o caso
destes alunos de Braga.

Recorde-se que em
2016, em Phoenix - Ari-

Portugal vai estar representado por quatro equipas, uma das quais de Braga

zona, uma equipa de es-
tudantes do Agrupamen-
to de escola D. Maria II
de Braga venceu pela pri-
meira e única vez em 24
anos de existência deste
evento. Um desses estu-

dantes, Ivo Gonçalves,
volta a estar presente pa-

ra representar Portugal
em 2018.

Este ano, Portugal vai
estar representado por
quatro equipas: uma de

Ovar, uma de Lisboa,
uma do Porto e uma de

Braga e são apoiados pela
Fundação da Juventude

e pela Agência Nacional
Para a Cultura Científi-
ca e Tecnológica - Ciên-
cia Viva.

O projeto realizado
pelos estudantes braca-

renses, denominado "Va-

riações na Evolução de
Galáxias com Formação



Estelar ao Longo de 10
Mil Milhões de Anos", foi
executado pelos alunos
Ivo Gonçalves e Helena
e coordenado pelo do-
cente João Paulo Vieira.

Trata- se de um pro-
jeto que usou imagens
do Telescópio Espacial
Hubble e que foi apoia-
do e orientado pelo De-
partamento de Física da
Universidade de Lancas-

ter, no Reino Unido, pelo
Centro Multidisciplinar
de Astrofísica do IST de
Lisboa e ainda pelo Cen-
tro de Astrofísica da Uni-
versidade do Porto.

Apresenta um estu-
do evolucionário de vá-
rios parâmetros físicos
de uma amostra de 443
galáxias do universo dis-

tante, recuando mais de
10 mil milhões de anos
na história do universo,
muito próximo da altu-
ra do Big-Bang, e uma
amostra de 300 galáxias
do universo mais próxi-
mo com galáxias, recuan-
do cerca de mil milhões
de anos.

O coordenador, pro-
fessor João Paulo Vieira,

João
Paulo Vieira,
entusiasmado
com a presença
dos dois alunos
neste evento.

mostrou-se muito entu-
siasmado com a presen-
ça dos dois alunos neste
evento. «Depois da parti-
cipação em 2013 no EU-
CYS na final Europeia em
Praga, na Intel ISEF em
Phoenix-EUA em 2016
e na Mostratec no Bra-
sil em 2017, este é mais
um momento marcan-
te para a nossa Escola e

uma prova da qualidade
do ensino que temos no
concelho de Braga», disse.

A INTEL ISEF junta jo-
vens cientistas de topo,
mostrando os seus talen-
tos a nível internacional
onde têm a oportunidade
de ver o seu trabalho ser
avaliado e julgado por al-

guns dos mais prestigia-
dos cientistas mundiais
incluindo Prémios Nobel.


