
 

 
 

Portugal ganha medalha de prata e duplo 
bronze nas Olimpíadas Ibero-americanas 

de Biologia! 
 
 

As Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia, que decorreram on-line 
sob a organização da Costa Rica, entre 6 e 10 de setembro, voltaram 
a reconhecer a elevada qualidade académica e o forte empenho dos 

estudantes portugueses. A delegação lusitana, que integrou quatro 
estudantes, subiu repetidamente ao pódio, nesta sexta-feira, para 
receber uma medalha de prata e duas medalhas de bronze. 

 
A Delegação Portuguesa contou com a participação dos professores 
Pedro Oliveira e Margarida Roque e com quatro estudantes 

portugueses como competidores. 
 
Cláudia Mateus - Colégio Militar. 

Daniel Candal - Escola Secundária da Mealhada. 
David Freiria - Escola Secundária de Santa Maria Maior. 
Patrícia Azevedo - Escola Básica e Secundária Sidónio Pais. 

 
O brilhante resultado da Comitiva Portuguesa começa a ser uma feliz 
tradição, uma vez que este é o décimo primeiro ano consecutivo em 

que os jovens portugueses conquistam prémios nesta difícil e 
profundamente competitiva Olimpíada de Biologia. 
 

Com este impressionante sucesso, Portugal volta a provar que os 
estudantes lusitanos conseguem alcançar, nacional e 
internacionalmente, um elevado estatuto de mérito académico, 

baseado em paixão, esforço e dedicação. 
 
A Ordem dos Biólogos, promotora das Olimpíadas Portuguesas de 

Biologia, congratula fortemente os quatro alunos, os seus professores 
e as respetivas Escolas, e agradece o apoio das Instituições que 
apoiaram esta participação: Direção-Geral da Educação; Fundação 

Calouste Gulbenkian e Ciência Viva – Pavilhão do 
Conhecimento.  Agradece ainda ao IPL/ESTM e às Professoras 
Verónica Felício (Professora Adjunta Convidada) e Clélia Afonso 

(Professora Adjunta). 
 
 

 
 



 

 
Lista de vencedores portugueses: 
 

  
- Medalha de Prata:  
 

David Freiria (Escola Secundária 
de Santa Maria Maior) 
 

- Medalhas de Bronze:  
 

Cláudia Mateus (Colégio Militar) 
 
Daniel Candal (Escola 

Secundária da Mealhada) 
 

 

Para mais informações, é favor contactar: 
 
- Pedro Oliveira (Delegado Português às XIV Olimpíadas Ibero-

americanas) – pedro.oliveira@ordembiologos.pt  

 
- Margarida Roque (Delegada Portuguesa às XIV Olimpíadas Ibero-

americanas) – margarida.roque@ordembiologos.pt  

 
- Sónia Fernandes (Secretária da Ordem dos Biólogos e Das 
Olimpíadas Portuguesas de Biologia) - Tel: + 351 924 172 830 
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