Novo selo, com o tema das Olimpíadas Internacionais
de Física em Lisboa
A realização em Lisboa da 49ª Olímpiada Internacional de Física, que decorreu entre 21 e 29 de julho de
2018, foi tema de uma emissão filatética comemorativa por parte dos CTT. A física volta assim a “circular”
nas cartas enviadas de Portugal, depois de o mesmo já
ter acontecido aquando de
eventos marcantes como o
Ano Internacional da Física
(2005), o Ano Internacional
da Astronomia (2009) e o Ano
Internacional da Cristalografia
(2014),de
entre
outros. A Gazeta
Olimpíadas
Física
da
Física
regista
e saúda esta
Fernado Nogueira
iniciativa,
felicitando
os CTT e
Departamento de Física, Universidade de Coimbra
os autores das ilustrações pela
originalidade das mesmas.
Olimpíadas Regionais de Física

A XXXIV edição das Olimpíadas de Física decorreu no dia 5 de maio de 2018 em cinco locais distintos (em

simultâneo): os Departamentos de Física das Universidades do Porto e de Coimbra, o pólo do Instituto Superior Técnic

no Taguspark, a Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, e a Universidade da Madeira, no Funchal. Estiveram
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envolvidos nesta atividade 509 alunos do 9º ano, provenientes de 172 escolas diferentes, e 470 alunos do 11º ano
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provas, uma teórica e uma experimental, sendo a participação no escalão B feita a título individual, enquanto no escalã
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oriundos de 173 escolas. Recorde-se que, embora as provas sejam as mesmas para todas as delegações da SPF, as escola

participam nesta fase das olimpíadas deslocando-se à delegação da SPF a que estão associadas. Os alunos realizam dua
A os alunos concorrem em equipas com um máximo de três elementos.

O número de participantes nas Olimpíadas Regionais de Física parece ter estagnado, após a recuperação d

ligeira quebra verificada em 2013, e apesar da introdução da etapa de escola, como se pode constatar na figura seguinte
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Para os físicos e amigos da física.
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