A TEIMOSIA DA QUALIDADE E O SUCESSO DO EMPENHO
Portugal volta a brilhar nas IX Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia

As IX Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia, que decorreram em El Salvador, entre 7 e 11 de
Setembro, voltaram a reconhecer a elevada qualidade académica, o forte empenho e a
determinação dos estudantes portugueses. A delegação lusitana, que integrou quatro
estudantes, subiu repetidamente ao pódio, na passada sexta-feira, para receber o
reconhecimento internacional da sua qualidade - duas medalhas de bronze e dois diplomas de
mérito foram o resultado de mais uma brilhante presença de Portugal neste importante
certame internacional. Este novo pleno dos nossos embaixadores nacionais (100%) é a
reiterada prova da excelência, brio e trabalho de quatro alunos que dentro de muito poucas
semanas iniciarão os seus percursos universitários.
O brilhante resultado da Comitiva Portuguesa já é uma feliz e justa tradição, uma vez que este é
o quinto ano consecutivo em que todos os jovens portugueses conquistaram prémios
nesta difícil e profundamente competitiva Olimpíada Internacional.
Com este sucesso, que é impressionante a nível internacional, Portugal volta a provar que os
estudantes lusitanos conseguem reforçar, dentro e fora do País, um elevado estatuto de
mérito académico, baseado em paixão, esforço e dedicação.
A Delegação Portuguesa contou, igualmente, com a participação de uma professora, Paula
Castelhano (Externato Cooperativo da Benedita), e um investigador do INIAV - Instituto Nacional
de Investigação Agrária e Veterinária, I. P., José Matos (o Bastonário da Ordem dos Biólogos e
coordenador das Olimpíadas Portuguesas de Biologia). Entretanto, o Prof. Dr. Matos foi
reeleito Presidente da OIAB pelos 12 países participantes.
A Comitiva Portuguesa regressará a Portugal no dia 15 de Setembro pelas 06h05 [voo da
TAP 228, precedente de Miami], de modo a permitir que os premiados iniciem o primeiro ano das
respetivos percursos universitários.
A Ordem dos Biólogos, promotora das Olimpíadas Portuguesas de Biologia, congratula os quatro
vencedores, os seus Professores e respetivas Escolas, e convida todos os interessados a
estarem presentes no Aeroporto da Portela, nesta terça-feira, dia 15, pelas 06h00 da manhã,
de modo a dar as boas-vindas à Comitiva e celebrar o regresso laureado a Portugal de um grupo
de alunos que enche de orgulho o mundo académico – e não só!

Vencedores Portugueses:
- Medalha de Bronze: José Boura Matos (Escola Secundária de Mirandela, Bragança)
- Medalha de Bronze: Leandro Silva (Escola Secundária Soares Basto, Oliveira de Azeméis)
- Diploma de Mérito: Sílvia Lopes (Salesianos de Lisboa, Lisboa)
- Diploma de Mérito: Viktoriya Shkatova (Escola Secundária de Avelar Brotero, Coimbra)

Para mais informações, é favor contactar:
- Sónia Fernandes (Secretária das Olimpíadas Portuguesas de Biologia): Tel: 924172830
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