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Encontrar a resposta para um pro-
blema de Ciência é como procurar a 
solução de um crime, defendia Eins-

tein, o maior físico de todos os tempos. 
Num texto que escreveu, o cientista ar-
gumentava que tanto o detetive como o 
cientista têm de reunir informação e, a 
certa altura, necessitam de parar e de usar 
o raciocínio para juntar factos que pare-
cem não ter ligação uns com os outros.
João Pedro Ferreira é um dos 12 «de-
tetives-cientistas» portugueses que vão 
participar nas Olimpíadas Europeias da 
Ciência. Apesar de dizer que não se sente 

figura do CSI, tem à sua frente um ins-
trumento que bem podia entrar naquela 
série de televisão, pois é usado em testes 
de paternidade. É um dos equipamentos 
com que ele e os colegas aprenderam a 
trabalhar para participar na competição.

As Olimpíadas Europeias da Ciência são uma 
espécie de Jogos Olímpicos para estudan-
tes do Secundário. Realizam-se, pela pri-
meira vez em Portugal, este ano, entre os 

Portugal recebe este mês  
as Olimpíadas Europeias  
da Ciência, em que  
50 jovens, com 16 e 17 anos, 
 vão mostrar as suas 
capacidades para resolver 
enigmas. Fomos conhecer 
alguns dos 12 portugueses 
que participam – e aprender 
com eles! 

CSI CSI 
da Ciênciada Ciência
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dias 4 e 11 deste mês. Nelas participam 
50 alunos vindos dos 28 países da União 
Europeia, que, nos laboratórios da Facul-
dade de Ciência e Tecnologia (FCT) da 
Universidade Nova, na Caparica, vão ter 
de mostrar se são ou não capazes de re-
solver os desafios que lhes são colocados.
Tal como acontece nos Jogos Olímpicos, 
quem participa são os melhores. «Estes 
miúdos são pequenos génios!», diz, com 
um sorriso de orelha a orelha, Eurico 
Cabrita, professor de Química da FCT 

Nova. Ele foi um dos professores que, 
durante dez sábados (leste bem: dez sá-
bados!), estiveram com os 12 alunos por-
tugueses selecionados, para os preparar 
para as provas, que são muito difíceis. 
«Têm de usar instrumentos e técnicas que 
não aprendem nas suas escolas.» 

Os alunos escolhidos (através de provas 
de seleção) são de Viana do Castelo, 
Viseu, Lamego, Águeda, Aveiro e Lis-
boa. Alguns acordavam às 5 da manhã 

Cinco dos 12 alunos 
portugueses que 
vão competir nas 
Olimpíadas
Europeias da 
Ciência, num 
dos laboratórios 
da Faculdade 
de Ciências da 
Universidade Nova 
onde vão decorrer 
as provas.  
Eles passaram  
10 sábados  
a treinar!
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de sábado para virem para Lisboa, e 
regressavam a casa no mesmo dia, bem 
perto da meia-noite, depois de um dia 
intenso no laboratório. Muitas vezes, 
ainda tinham «trabalhos de casa». Dos 
cinco que entrevistámos, todos estão a 
adorar a experiência. «Foi muito bom 

ANTÓNIO MARTINS, 
16 ANOS,  ESCOLA 
JAIME MAGALHÃES 
DE LIMA, AVEIRO, 
E MANUEL LEITE, 
16 ANOS, ESCOLA 

ANTÓNIO DAMÁSIO, 
LISBOA

António segura 
uma micropipeta, 

instrumento que 
consegue medir 

quantidades muito 
mais pequenas 

do que um 
mililitro. «São 

tão pequenas que 
não se veem», 

comenta Manuel

ANA MARTA MENDES,  
17 ANOS, ESCOLA CÂSTELO 
DA MAIA (PORTO)
Ela tem nas mãos um  
levitador magnético.  
O instrumento usa  
o mesmo princípio  
que os comboios  
super-rápidos  
japoneses

O que fazer quando 
as notas não são  
as que queríamos?
Eis o que estes cinco «campeões» fazem 
quando têm dificuldade com alguma 
matéria na escola

Diogo  «Nunca desistir»

Ana: «É importante assentar ideias, não 
ter apenas uma nuvem a pairar na cabeça. 
Dividir as matérias. Simplificar.  
E pensar-se que, se os outros 
conseguiram, eu também vou conseguir»

António: «Nunca achar que uma matéria 
é difícil, pois essa atitude só desajuda»

Manuel: «Se não se entende a explicação 
do professor, pedir ajuda a um colega.  
É provável que haja alguém na turma que 
consiga explicar de outra forma»
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ter contacto com investigadores e com 
outros professores», resume Ana Marta 
Mendes.
Ana está no 11.º ano e tem notas para 
entrar em Medicina. Diogo Heleno fre-
quenta o 11.º ano e a sua média é de 19,8 
(tirou 20 a tudo exceto Português, que 
teve 19). Manuel Leite é um «papa-o-
limpíadas» - até nas de Filosofia partici-
pou! António Martins classificou-se em 
segundo lugar nas Olimpíadas Nacionais 
de Química. 
Deves estar a pensar que eles não têm 
tempo para fazer mais nada senão es-
tudar. Pois enganas-te. «Estou nos es-
cuteiros há dez anos e adoro», diz João 
Pedro, que costuma participar em ações 
de voluntariado. «Tenho aulas de piano e 
toco pelo menos uma hora por dia. Além 
disso, também escrevo para o jornal da 
minha escola», revela Diogo. António é 
federado de futsal e foi bicampeão na-
cional de xadrez, em 2013 e 2014. Ana 
estuda Alemão e entrou em concursos 
de leitura.

Nas Olimpíadas, formarão equipas de três 
elementos, cada um com a sua especiali-
dade: Química, Física ou Biologia. «Mas 
vamos trabalhar todos juntos», explica 
Manuel, a quem coube o dossier da Quí-
mica, embora prefira Física. «Gosto de 
Física por causa das fórmulas: são aquilo 
e não há contestação possível», argu-
menta.
«O que me atrai na Biologia é o facto 
de explicar o funcionamento do nosso 
corpo. Percebemos que nada acontece por 
acaso, que somos o resultado de uma sé-
rie de fenómenos», responde João Pedro. 
«O facto de o conhecimento científico 
estar sempre a evoluir, o que nos obriga 
a estarmos sempre a aprender, é estimu-
lante», sublinha Diogo. Ana concorda: 
«As matérias mais difíceis são mais es-
timulantes, porque descobrimos muitas 
coisas novas!» 
Com este espírito, alguém duvida de que 
eles vão ganhar? 

DIOGO HELENO, 
16 ANOS, ESCOLA 
CALAZANS 
DUARTE, MARINHA 
GRANDE, E JOÃO 
PEDRO FERREIRA, 
17 ANOS, ESCOLA 
JAIME MAGALHÃES 
DE LIMA, AVEIRO
Segurando uma 
caixa de Petri, 
que serve para 
cultivar bactérias 
ou fungos


