
Olimpíadas de Informática 2018 | APDSI
ALUNO PORTUGUÊS DISTINGUIDO COM MEDALHA DE PRATA PELA 1.ª VEZ
Delegação portuguesa com a melhor prestação de sempre
 
De 1 a 8 de setembro, a cidade de Tsukuba, no Japão, recebeu a 30ª edição das Olimpíadas
Internacionais de Informática (IOI), onde 335 alunos de escolas secundárias
provenientes de 87 diferentes países ou regiões demonstraram o seu talento na programação.
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A1 Flaviense conquista medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática
 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/09/2018

Meio: Voz de Trás-os-Montes (A)

Autores: João Pedro Baptista

 
CHAVES Flaviense conquita medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática João Pedro
Baptista   Kevin Pucci, um jovem flaviense de 17 anos, conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas
Internacionais de Informática, em Tsukuba, no Japão, fazendo história ao arrecadar, pela primeira
vez, urna distinção deste calibre para Portugal, que já marca presença na competição desde 1992.
Foi num universo com mais de 300 alunos de 87 países e regiões a competir, que o aluno do 1 1" ano
da escola Dr. Júlio Martins, em Chaves, superou todas as expetativas e trouxe para o nosso país um
dos mais conceituados galardões da área de informática.
As olimpíadas não "foram fáceis" e requerem um nível de concentração máxima, levando os alunos a
participarem em competição cerca de cinco horas, durante três dias, para resolver três problemas de
programação diária.
Contactado pela VTM, Kevin Pucci não escondeu a sua satisfação perante urna distinção que o deixa
"cheio de orgulho" e de motivação para continuar a vencer no mundo da informática.
"Estou muito feliz com este reconhecimento, que é o resultado de todo o meu esforço que foi, agora,
recompensado", salientou, acrescentando que o nível de exigência da competição o leva a treinar mais
de oito horas por dia em informática. Além disso,.
Kevin explicou ainda como faz para treinar e o porquê de ser um dos melhores do mundo naquilo que
faz.
"Para estar preparado, faço uma série de concursos, semelhantes aos que vão sair na prova, e só isso
dura cerca de cinco horas.
Depois ainda tiro algum tempo para resolver os problemas que não consegui resolver, analiso e estudo
as soluções e tento perceber os erros que cometi", esclareceu.
Quanto ao seu gosto pela informática, nomeadamente, pela área da programação, o aluno contou que
o professor de matemática, que teve no oitavo ano, foi quem o influenciou, ao mostrar-lhe como
funcionava a programação.
A partir daí, Kevin nunca mais parou de praticar e de estudar, aproveitando de imediato as ferias,.
desse ano, "para ter mais conhecimento dessa linguagem de programação, até ao ponto em que
estava bom o suficiente para participar nas olimpíadas".
KEVIN PUCCJ TEM 17 ANOS E É ALUNO DA ESCOLA DR.
JÚLIO MARTINS Já no que diz respeito à sua experiência no Japão, Kevin confessa que "adorou" e
conta-nos ainda que apanhou um Tufão e um Terramoto, o que tornou a viagem inesquecível.
Nesta vertente, Portugal acumula assim no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de
bronze, duaS ern 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, urna em 2009 e urna em 2002.
Desde 1992 que Portugal leva os seus melhores alunos a esta competição, os quais são selecionados
de acordo com os resultados obtidos nas Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela
Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI).

 
Imagem disponível na próxima página
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Pela 1ª vez, um aluno português ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais da
Informática.
Entrevista a Kevin Pucci.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2018-09-19 08:49
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A4 Portuguese student takes silver at IT Olympics in Japan
 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2018

Meio: Portugal News (The)

 
Portuguese student takes silver at IT Olympics in Japan A gifted Portuguese student has won a silver
medal at the IT Olympics in Japan, having beaten off stiff competition from over 300 other student
competitors from around the globe.
I t is the first time a Portuguese student has taken silver at the Intemational IT Olympics, which were
held last week in Tsukuba, Japan.
Portuguese student Kevin Pucci, an 11th year student from the Dr. Júlio Martins school group in
Chaves, has achieved the best result ever for Portugal, which has been participating in the competition
since 1992.
The 30th edition of the International IT Olympics took place between 1 and 8 September and put to
the test the computer and programming skills of 335 students from 87 countries or regions.
Students participated in five-hour competitions with three daily problems.
Portugal now has one silver and eight bronze medals to its narre in the competition, two in 2017, one
in 2016, two in 2012, one in 2011, one in 2009 and one in 2002.
Portugal has taken part in the event since 1992 with the best students selected through the National
Olympiad of Informatics, organised by the APDSI.
Portuguese student Kevin Pucci takes the silver medal for Portugal for the first time at the IT
Olympics, which were thls year held In Japan. /Photo:Supplled/APDSI)

 
Imagem disponível na próxima página
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A6 Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão
 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/09/2018

Meio: Incentivo

 
101 2018 JAPAN SUKU8A,113ARIkKI   ~dá' A delegação Portuguesa nas011rnMadas de Informática no
Japão         SC DIRFITOS RFSFRVADCIS Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de
Informática no Japão Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas
Olimpíadas Internacionais de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300
alunos de 87 países e regiões.
De acordo com o `sito' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.0 ano do Agrupamento de Escolas Dr.
Júlio Martins, em Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na
competição desde 1992.
A 30.a edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 01 e 08 de setembro na
cidade de'rsukuba, no Japão, epôsà prova os conhecimentos informáticosedeprogramaçãode 335
alunos de 87 países ou regiões.
Durante dois dias, os alunos participaram em competições de cinco horas, com três problemas diários.
Portugal acumula agora no seu histórico urna medalha de prata e oito medalhas de bronze, duas em
2017, urna em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.
Portugalparticipa neste evento desde 1992, com os melhores alunos selecionados através das
Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.

 
Imagem disponível na próxima página
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A10Flaviense arrecada medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão
 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/09/2018

Meio: Voz de Chaves (A)

 
Kevin Pucci Flaviense arrecada medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão Kevin Pucci
frequenta o 11° ano no Agrupamento de Escolas Dr.
Júlio Martins em Chaves e obteve muito recentemente o melhor resultado de sempre de Portugal nas
Olimpíadas Internacionais de Informática, este ano realizadas na cidade de Tsukuba, no Japão.
Participaram nas provas 335 alunos de escolas secundárias provenientes de mais de 80 países. e que
colocaram à prova os conhecimentos informáticos e algoritmicos de todos os participantes.
O nosso pais participa nestas provas desde o ano de 1992, enviando os seus melhores alunos
selecionados através das Olimpíadas Nacionais de Informática organizadas pela APDSI  Associação
para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação.
Da delegação deste ano fez parte um flaviense. Kevin Pucci arrecadou a medalha de prata na 30°
edição das Olimpíadas Internacionais de Informática. o melhor resultado alguma vez alcançado nestas
provas por Portugal.
Assim, Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de bronze:
duas em 2017, uma em 2016. duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.

 
Imagem disponível na próxima página
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A12Flaviense arrecada medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2018

Meio: Diário Atual Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b47a8a41

 
Kevin Pucci frequenta o 11º ano no Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins em Chaves e obteve
muito recentemente o melhor resultado de sempre de Portugal nas Olimpíadas Internacionais de
Informática, este ano realizadas na cidade de Tsukuba, no Japão.
 
Participaram nas provas 335 alunos de escolas secundárias provenientes de mais de 80 países, e que
colocaram à prova os conhecimentos informáticos e algorítmicos de todos os participantes.
 
O nosso país participa nestas provas desde o ano de 1992, enviando os seus melhores alunos
selecionados através das Olimpíadas Nacionais de Informática organizadas pela APDSI - Associação
para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação.
 
Da delegação deste ano fez parte um flaviense. Kevin Pucci arrecadou a medalha de prata na 30ª
edição das Olimpíadas Internacionais de Informática, o melhor resultado alguma vez alcançado nestas
provas por Portugal.
 
Assim, Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de bronze:
duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.
 
2018-09-13 19:00:39+00:00
 
atual
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Protagonista - Craque da informática
 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/09/2018

Meio: Jornal de Notícias

 
RUI  M ANUEL FERREIRA  I  GLOBAL  IMAGENS PROTAGONISTA Craque da informática Kevin Pucci
conquistou o melhor resultado de sempre do país nas Olimpíadas Internacionais de Informática.
Trouxe do Japão a prata Kevin Pucci está prestes a iniciar o 12. ano, mas ainda não tem certezas
sobre o futuro CHAVES  É aluno da Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves, e trouxe do Japão
a medalha de prata das Olimpíadas Internacionais de Informática, uma competição onde 335 alunos
de escolas secundárias de 85 países demonstraram o seu talento na área da programação. "Tinha
expectativas de conseguir uma medalha de bronze, mas nunca pensei conseguir ficar à frente de
alunos de países mais fortes, onde há mais preparação e treino nesta área", contou o jovem de 17
anos.
Kevin começou a dar cartas nas Olimpíadas de Matemática quando ainda frequentava o 7.° ano. "Só
comecei a programar mais tarde, quando fui para o 9.° ano", sublinha. O primeiro pasC.V.
Kevin Pucci   Idade: 17 anos   Naturalidade: Chaves   Profissão: Estudante so foi a competição
nacional, organizada pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da
Informação, que apurou os vencedores para representarem o país nas Olimpíadas Internacionais.
"A competição lá fora é sempre mais complexa e desafiadora", sublinha o aluno medalhado, que já
participou em provas internacionais no Brasil, Argentina, Irão, Roménia e, agora, Japão.
Kevin explicou que "as provas decorreram em dois dias e havia três problemas diários de caráter
algorítmico para resolver em cinco horas". "Isto significa que tínhamos de criar um programa que
desse resposta aos problemas que nos foram apresentados e as soluções tinham de obedecer a limites
de tempo e memória", explicou. Prestes a iniciar o 12.° ano, Kevin ainda não tem certezas sobre o
futuro. "Ainda não sei o curso que vou seguir, mas tenho a certeza de que a informática vai ajudar",
conclui.
Até agora, Portugal tinha alcançado oito medalhas de bronze nas Olimpíadas Internacionais de
Informática.

 
Imagem disponível na próxima página
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http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7e6978b8-b0b4-4658-b177-

6a0c322e9deb&userId=6166b054-bc70-4d01-891e-787ddf53226f

 
Portugal conseguiu uma medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais da informática.
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Um aluno recebeu a medalha de prata nas olimpíadas internacionais de informática que decorrem no
Japão. É o melhor resultado de sempre para Portugal que participa nesta competição desde 1992.
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Português é medalha de prata nas Olimpíadas de Informática
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2018

Meio: Bola Online (A)

URL: https://www.abola.pt/Selecao/Noticias/Ver/749392

 
11:01
 
Um jovem português conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática, em
Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países, segundo a Associação para
a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI).
 
Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Júlio Martins, em Chaves, conseguiu o
melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde 1992.
 
A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática põem à prova os conhecimentos
informáticos e de programação de 335 alunos.
 
Redação

Página 21



A22

Página 22



Página 23



A24

Página 24



Página 25



Página 26



A27

Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2018

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=33facf3

 
2018-09-12 07:12:36.000
 
Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e
regiões.
 
De acordo com o 'site' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em
Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde
1992.
 
A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 01 e 08 de setembro na
cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de 335
alunos de 87 países ou regiões.
 
Lusa
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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=96fe865c

 
2018-09-12T08:17:00Z
 
Kevin Pucci, aluno do 11.º ano, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na
competição desde 1992
 
Kevin Pucci, segundo a contar da esquerda, é aluno do 11.º ano © DR APDSI Um aluno português
conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática, em
Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e regiões. De acordo com o
'site' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI), Kevin
Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves, alcançou o melhor
resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde 1992. A 30.ª edição das
Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 1 e 8 de setembro na cidade de Tsukuba, no
Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de 335 alunos de 87 países ou
regiões. Durante dois dias, os alunos participaram em competições de cinco horas, com três
problemas diários. Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de
bronze, duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.
Portugal participa neste evento desde 1992, com os melhores alunos selecionados através das
Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.
 
DN/Lusa
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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão
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Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e
regiões.
 
De acordo com o 'site' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em
Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde
1992. A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 01 e 08 de setembro
na cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de
335 alunos de 87 países ou regiões.  Durante dois dias, os alunos participaram em competições de
cinco horas, com três problemas diários. Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de
prata e oito medalhas de bronze, duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma
em 2009 e uma em 2002.  Portugal participa neste evento desde 1992, com os melhores alunos
selecionados através das Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=735344db

 
2018-09-12T07:12:36Z
 
Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e
regiões.
 
De acordo com o 'site' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em
Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde
1992. A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 01 e 08 de setembro
na cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de
335 alunos de 87 países ou regiões.  Durante dois dias, os alunos participaram em competições de
cinco horas, com três problemas diários. Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de
prata e oito medalhas de bronze, duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma
em 2009 e uma em 2002.  Portugal participa neste evento desde 1992, com os melhores alunos
selecionados através das Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2018

Meio: Jornal Económico Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=64cff9e3

 
Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão Jornal Económico com
Lusa 08:21
 
Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de bronze, duas em
2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.
 
Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e
regiões.
De acordo com o 'site' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em
Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde
1992.
A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 01 e 08 de setembro na
cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de 335
alunos de 87 países ou regiões. Continuar a ler
Durante dois dias, os alunos participaram em competições de cinco horas, com três problemas diários.
Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de bronze, duas em
2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.
Portugal participa neste evento desde 1992, com os melhores alunos selecionados através das
Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.
 
2018-09-12 08:21:16+01:00
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2018-09-12 07:12:36+01:00
 
Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e
regiões.
 
De acordo com o 'site' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em
Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde
1992.
 
A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 01 e 08 de setembro na
cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de 335
alunos de 87 países ou regiões.
 
Durante dois dias, os alunos participaram em competições de cinco horas, com três problemas diários.
 
Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de bronze, duas em
2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.
 
Portugal participa neste evento desde 1992, com os melhores alunos selecionados através das
Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2018

Meio: Porto Canal Online

URL: http://portocanal.sapo.pt/noticia/164982

 
12-09-2018 07:12
 
Lisboa, 12 set (Lusa) - Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas
Olimpíadas Internacionais de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300
alunos de 87 países e regiões.
 
De acordo com o 'site' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em
Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde
1992.
 
A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 01 e 08 de setembro na
cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de 335
alunos de 87 países ou regiões.
 
Durante dois dias, os alunos participaram em competições de cinco horas, com três problemas diários.
 
Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de bronze, duas em
2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.
 
Portugal participa neste evento desde 1992, com os melhores alunos selecionados através das
Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.
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Japão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2018

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1f711a08

 
12 de Setembro de 2018, 7:47
 
O aluno do 11.º ano de uma escola de Chaves alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal,
que participa na competição desde 1992.
 
Foto
    
     
  
 
      Portugal já tinha oito medalhas de bronze nesta competição
     DANIEL ROCHA
 
Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e
regiões.
 
Foto
       
   
    
    
    O aluno Kevin Pucci. Fotografia retirada do site da APDSI
DR
 
De acordo com o site da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação
(APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves,
alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde 1992.
 
A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 1 e 8 de Setembro na
cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de 335
alunos de 87 países ou regiões. Durante dois dias, os alunos participaram em competições de cinco
horas, com três problemas diários.
 
Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de bronze: duas em
2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002. Portugal participa
neste evento desde 1992, com os melhores alunos seleccionados através das Olimpíadas Nacionais de
Informática, organizadas pela APDSI.
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2018

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2c8bcd57

 
Lusa12 Set, 2018, 07:31 | País
 
Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e
regiões.
 
De acordo com o 'site' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em
Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde
1992.
 
A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 1 e 8 de setembro na
cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de 335
alunos de 87 países ou regiões.
 
Durante dois dias, os alunos participaram em competições de cinco horas, com três problemas diários.
 
Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de bronze, duas em
2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.
 
Portugal participa neste evento desde 1992, com os melhores alunos selecionados através das
Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.
 
2018-09-12T07:31:56+01:00
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2018

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b8b298d1

 
Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e regiões
 
De acordo com o site da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação
(APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves,
alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde 1992.
 
A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 01 e 08 de setembro na
cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de 335
alunos de 87 países ou regiões.
 
Durante dois dias, os alunos participaram em competições de cinco horas, com três problemas diários.
 
Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de bronze, duas em
2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.
 
Portugal participa neste evento desde 1992, com os melhores alunos selecionados através das
Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.
 
12 set 2018 07:57
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2018

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=78fce362

 
2018-09-12T07:12:36Z
 
Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e
regiões.
 
De acordo com o 'site' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em
Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde
1992. A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 01 e 08 de setembro
na cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de
335 alunos de 87 países ou regiões.  Durante dois dias, os alunos participaram em competições de
cinco horas, com três problemas diários. Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de
prata e oito medalhas de bronze, duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma
em 2009 e uma em 2002.  Portugal participa neste evento desde 1992, com os melhores alunos
selecionados através das Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.
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Vencedores das ONI a caminho do Japão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/08/2018

Meio: Boas Notícias Online

URL: https://boasnoticias.pt/vencedores-das-oni-a-caminho-do-japao/

 
Versão para impressão
 
É já nesta sexta-feira, dia 31, que partem para Tsukuba, no Japão, os quatro alunos que vão
representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática 2018.
 
Confiantes nos bons resultados que obtiveram nas Olimpíadas Nacionais, Kevin Pucci, David Nassauer,
André Guimarães e Diogo Rodrigues pretendem inspirar o interesse de outros jovens estudantes do
ensino secundário pela informática e pelas tecnologias da informação.
 
Desde 1992 que Portugal participa neste evento, enviando os seus melhores alunos, selecionados
através das Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI em colaboração com o
Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
 
A 30.ª edição das IOI decorre de 1 a 8 de setembro. Portugal estará presente ao lado dos
participantes de cerca de 80 outros países. Daqui saem sempre os melhores jovens cientistas
mundiais no domínio da Informática.
 
O conteúdo Vencedores das ONI a caminho do Japão aparece primeiro em i9 magazine.
 
2018-08-30 08:03:02+01:00
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