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CHAVES

Flaviense conquita medalha de prata
nas Olimpíadas Internacionais de Informática
João Pedro Baptista

xima, levando os alunos a
participarem em competi• Kevin Pucci, um jovem ção cerca de cinco horas,
flaviense de 17 anos, con- durante três dias, para requistou a medalha de prata solver três problemas de
nas Olimpíadas Interna- programação diária.
Contactado pela VTM,
cionais de Informática, em
Tsukuba, no Japão, fazendo Kevin Pucci não escondeu
história ao arrecadar, pela a sua satisfação perante
primeira vez, urna distinção urna distinção que o deideste calibre para Portugal, xa "cheio de orgulho" e de
que já marca presença na motivação para continuar
a vencer no mundo da incompetição desde 1992.
Foi num universo com formática.
"Estou muito feliz com
mais de 300 alunos de 87
países e regiões a compe- este reconhecimento, que é
tir, que o aluno do 1 1" ano o resultado de todo o meu
da escola Dr. Júlio Martins, esforço que foi, agora, reem Chaves, superou todas compensado", salientou,
as expetativas e trouxe para acrescentando que o nível
o nosso país um dos mais de exigência da competiconceituados galardões da ção o leva a treinar mais
área de informática.
de oito horas por dia em
As olimpíadas não "fo- informática. Além disso,.
ram fáceis" e requerem um Kevin explicou ainda como
nível de concentração má- 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 PUCC J
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).
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Olimpíadas da Informática
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=25ebf961-be66-4dca-a73043a5a8c30b38&userId=6166b054-bc70-4d01-891e-787ddf53226f
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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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.
t is the first time a Portuguese student
has taken silver at the Intemational IT
Olympics, which were held last week in
I
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)
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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 competi-

ção 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. •

101 2018 JAPAN
•

•

SC

SUKU8A,113ARIkKI

~dá'

A delegação Portuguesa nas011rnMadas de Informática no Japão • •
DIRFITOS RFSFRVADCIS

Página 4

A5

10.ª edição da Q-Day Conference é no dia 20 de Setembro
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2018-09-14 19:31:57+01:00
10.ª edição da Q-Day Conference terá como tema "Hyper Agile, Lean & Machine Learning".
A 10.ª edição da Q-Day Conference, que terá lugar no próximo dia 20 de Setembro, das 09h00 às
18h00, na Culturgest, reunirá um grupo de oradores, nacionais e internacionais, e terá como tema
"Hyper Agile, Lean & Machine Learning", que engloba a agilidade, a inteligência e automação, as
grandes tendências para o futuro próximo das tecnologias de informação.
Segundo a Quidgest, esta conferência não deixa de ser, à semelhança das anteriores, uma ponte entre
gestão e decisão, por um lado, e tecnologia e investigação, por outro.
Para além do continuado suporte da Caixa Geral de Depósitos e da Culturgest, esta décima edição
volta a contar com o apoio de associações e de parceiros da Quidgest (AERLIS, AFIP, AIP, APDSI,
APGICO, APOGEP, APQ, Beta-i, Bright Partners, Casa da América Latina, Coimbra Business School
ISCAC, COTEC Portugal, ISCTE, Saphety, Universidade Nova de Lisboa, WERInteraction). O Jornal
Económico associa-se, este ano, como media partner.
Via Quidgest.
Luis Vedor
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Portuguese student takes silver at IT Olympics in Japan
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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.
It is the first time a Portuguese student has taken silver at the International 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 name 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.
in News · 13-09-2018 10:47:00 · 0 Comments
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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 Informa-

ção.
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.

Kevin Pucci
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Flaviense arrecada medalha de prata
o
cc

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, noJapão.
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A dois dias da gala final do concurso "7 Maravilhas à Mesa",
Nuno Vaz, presidente da Câmara Municipal de Chaves,
revelou, em entrevista, quais as expetativas para a Mesa de
Chaves. Entre outros assuntos, o autarca destacou ainda
que um dos grandes objetivos é transformar o concelho
flaviense num "centro de excelência a nível de turismo e de
bem-estar"
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Flaviense arrecada medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão
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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
Kevin Pucci conquistou o melhor resultado de sempre do país nas
Olimpíadas Internacionais de Informática. Trouxe do Japão a prata
RUI MANUEL FERREIRA I GLOBAL IMAGENS

Kevin Pucci está prestes a iniciar o 12. ano, mas ainda não tem certezas sobre o futuro

CHAVES É aluno da Escola Secun-

dária 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 pas-

C.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, Argenti-

na, 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. •
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Foi ao Japão, apanhou um terramoto e um tufão. Na volta, trouxe a medalha de prata
nas Olimpíadas de Informática
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e44ae243

13 set, 2018 - 14:18
Kevin Pucci tem 17 anos e arrecadou a melhor classificação de sempre de Portugal na prova.
Kevin Pucci, aluno a iniciar o 12.º ano no Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves,
alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, na 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais
da Informática, que decorreu entre 1 e 8 de setembro na cidade de Tsukuba, no Japão.
Já está de volta a casa depois da experiência que considera ter sido "única e bastante positiva". Em
entrevista à Renascença, Kevin Pucci admite que "não estava a contar com uma medalhar de prata",
um feito que exigiu "muito autocontrole durante as horas de prova."
Portugal, que participa na competição desde 1992, 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.
Como é conquistar a prata em informática?
Não é todos os dias que se vai para o Japão e se traz a prata para casa. Eu não estava a contar com
uma medalha de prata. Há muitos países que são bons e que têm muito treino, mas a prova correu
bem e acabei por ficar com a medalha de prata.
E é mesmo um feito para Portugal...
Sobretudo quando se traz a prata pela primeira vez é uma felicidade imensa. Marcar essa diferença,
nunca termos tido prata, e agora já termos, é algo que é muito difícil e que precisa de muito
autocontrole durante as horas de prova.
Como descreve a experiência?
A experiência foi única e bastante positiva, a viagem muito gira e contactar com outras culturas foi
extraordinário.
Durante dois dias participou em competições de cinco horas, com três problemas diários. Que
problemas eram esses?
Foram três problemas de programação. O objetivo era fazer três programas de programação que
resolvam os problemas de maneira eficiente. Foram problemas muito difíceis. Um deles consistia em
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determinar uma palavra, adivinhar uma palavra, baseada em perguntas que traduzem, de certa
forma, o grau de semelhança entre a palavra que tu disseste e a palavra escondida. Este foi o
problema mais fácil. Mas, mesmo assim, já exigia alguns conhecimentos.
E qual o segredo para chegar à Prata e ultrapassar, por exemplo, americanos e japoneses?
Algo que contribuiu para eu ganhar a prata foi a estratégia que usei durante a prova e isso foi uma
componente que, de longe, foi a que eu dominei mais. Eu consegui organizar-me, nas cinco horas de
prova, mesmo com aquela pressão, e consegui tirar o máximo de pontos possíveis.
Mas no japão ainda apanhou uns sustos...
Apanhei um terramoto e um tufão, mas como era um terramoto fraco, não aconteceu nada e foi só um
susto. O terramoto até foi na madrugada do segundo dia da prova e eu não consegui dormir lá muito
bem, mas, mesmo assim, não me impediu de ganhar a prata.
Considera-se um 'barra' em informática?
Não sei... Mas acho que sim. Demorou muito treino. Foi muito difícil chegar a este patamar, então,
acho que sim...
E como começou esse 'bichinho'?
Comecei a programar muito recentemente, quando estava a terminar o 8º ano. Aproveitei as férias
para aprender. Comparado com outras pessoas, que também vão a essas olimpíadas, é bastante
recente.
E conta com a ajuda e apoio de alguém?
Temos os professores que ajudam, o professor Pedro Ribeiro e o professor Paredes. Os dois ajudam no
treino e preparam as olimpíadas nacionais de informática com a APDSI [Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade de Informação] que serve para selecionar essas pessoas, mas também
há uma componente do treino que é feito maioritariamente sozinho.
Durante as aulas não posso dedicar muito tempo, porque tenho exames e testes, mas durante as
férias, e depois das olimpíadas nacionais de matemática, aí chego a dedicar umas oito horas por dia.
Faço informática com muito gosto.
E a seguir, quais os projetos? Conquistar o ouro?
Para o ano vou tentar o ouro. Vou trabalhar para isso. É um objetivo muito difícil, mas eu sei que com
trabalho é possível.
Convive bem com o sucesso?
Sim, claro. Trabalhei e agora tenho que conviver com a prata.
E a família como reagiu?
Os meus pais ficaram supercontentes, começaram logo a fazer uma festa. Foi muito feliz, foi muito
feliz.
Do Japão trouxe a Prata. E em Portugal o que já conquistou?
Venci as Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI, pelo professor Oliveira e
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alguns dos seus alunos. E as olimpíadas nacionais de informática consistem em três fases: a
qualificação, a final nacional, que é realizada no departamento de ciências de computadores e a
seleção, realizada no departamento de ciências de computadores do Porto. Nas três eu passei em
primeiro lugar, sendo que a primeira com pontuação máxima, 400/400.
Perfil
Kevin Pucci, 17 anos.
Aluno do 12º ano. Escola Dr. Júlio Martins, em Chaves.
Filho único de pais brasileiros, a residirem em Portugal há cerca de 26 anos.
Pequeno limite, comparado com força de vencer: a filosofia. "Não tenho mesmo jeito nenhum para
isso".
Competiu com mais de 335 alunos de 87 países e regiões nas Olimpíadas Internacionais de
Informática, em Tsukuba, Japão.
Conquistou para Portugal, pela primeira vez, a medalha de prata.
A medalha. Foto cedida por Kevin Pucci
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Olimpíadas Internacionais da informática
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Portugal conseguiu uma medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais da informática.

Página 14

A15

Duração: 00:00:39

Renascença
ID: 76715098

OCS: Renascença - Notícias

12-09-2018 08:04
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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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A16

Português é medalha de prata nas Olimpíadas de Informática

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

12/09/2018

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
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A17

Aluno português conquista prata em Olimpíadas da Informática

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Cidade Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6f91e4

Competiu com mais de 300 alunos de 87 países e regiões, no campeonato internacional que decorreu
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 '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.
Cidade
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A18

Aluno português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6f1b6c5e

2018-09-12 08:35:11.000
Jovem competia com mais de 300 alunos de 87 países e regiões.
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.
Correio da Manha
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A19

Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

12/09/2018

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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A20

Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1d280905

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.
12 / 09 / 2018

07.13H
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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

12/09/2018

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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A22

Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9fe05903

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.
Lusa
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A23

Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Trás-os-Montes Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d93bc12f

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.
Lusa em Qua, 12/09/2018 - 12:34
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Aluno de Chaves é Prata em Olímpiadas Internacionais de Informática

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

12/09/2018

Meio:

Fórum Estudante Online

Autores:

Vera Ferreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b18df950

É um feito inédito aquele conquistado na competição realizada em Tsukuba, no Japão, na qual
concorriam mais de 300 alunos de 87 países e regiões.
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. O jovem de 16
anos já havia participado nas Olímpiadas Internacionais da Matemática, realizadas no Brasil, de onde
trouxe uma medalha de bronze. Também em 2017, conquistara na Argentina, nas Olimpíadas IberoAmericanas de Matemática, uma medalha de prata. No ano anterior fora medalha de ouro das
Olimpíadas de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu de 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.
Criado em 12 setembro 2018
Vera Ferreira
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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

12/09/2018

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.
Lusa

Página 25

A26

Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal Económico Online (O)

Data Publicação:

12/09/2018

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
Jornal Económico com Lusa
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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a6012b75

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.
Lusa
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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto Canal Online

Data Publicação:

12/09/2018

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.
FST // SB
Lusa/Fim
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Estudante português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no
Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

12/09/2018

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.
Lusa
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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

12/09/2018

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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Aluno português conquista prata em Olimpíadas da Informática

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Comercial Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8558d4ad

Competiu com mais de 300 alunos de 87 países e regiões, no campeonato internacional que decorreu
no Japão
12 de setembro de 2018 às 08:45Aluno português conquista prata em Olimpíadas da Informática
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.
Rádio Comercial
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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Sapo 24 Online

Data Publicação:

12/09/2018

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
MadreMedia / Lusa
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Aluno português conquista prata em Olimpíadas da Informática

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Smooth FM Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6031551b

Competiu com mais de 300 alunos de 87 países e regiões, no campeonato internacional que decorreu
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 '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.
today 12 de setembro de 2018
Smooth FM
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Aluno português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4e543521

Jovem competia com mais de 300 alunos de 87 países e regiões. - Última Hora , Sábado
Jovem competia com mais de 300 alunos de 87 países e regiões.
Por Correio da Manhã
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.
08:35
CM
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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c4b30ee4

Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, no Japão. - Ciência & Saúde , Sábado
Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, em Tsukuba, 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 '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.
11:14
[Additional Text]:
A delega&ccedil;&atilde;o portuguesa nas Olimp&iacute;adas de Inform&aacute;tica no
Jap&atilde;o&nbsp;
Kevin Pucci
A medalha de prata
A delega&ccedil;&atilde;o portuguesa nas Olimp&iacute;adas de Inform&aacute;tica no
Jap&atilde;o&nbsp;
Kevin Pucci
A medalha de prata
Lusa
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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

12/09/2018

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.
Lusa
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Aluno português vence pela primeira vez medalha de prata nas Olimpíadas de
Informática

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TVI 24 Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b147bc53

2018-09-12T07:35:00
Estudante de Chaves conquistou medalha de prata em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais
de 300 alunos de 87 países e regiões
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.
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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.
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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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Português ganha medalha de prata nas Olimpíadas de Informática no Japão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

12/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=43b9cfc1

12.09.2018 às 7h13
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.
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Portugal ganha pela 1.ª vez uma medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de
Informática

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Cidade Online

Data Publicação:

11/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4c2f87e8

A delegação portuguesa teve a melhor prestação de sempre na sua já longa história de participação
no concurso internacional
De 1 a 8 de setembro, a cidade de Tsukuba, no Japão, recebeu a 30.ª 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.
As provas decorreram em dois dias, com competições de cinco horas e três problemas diários que
colocaram à prova os conhecimentos informáticos e algorítmicos de todos os participantes, em
representação do seu país.
Portugal esteve presente ao lado dos participantes de cerca de 80 outros países. Daqui saem sempre
os melhores jovens cientistas mundiais no domínio da Informática.
Portugal participa neste evento desde 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. Este ano a delegação portuguesa foi constituída pelos
alunos Kevin Pucci (aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, de Chaves), David
Nassauer (aluno do 11.º ano da Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa), André
Guimarães (11.º ano do Externato Marista de Lisboa) e Diogo Rodrigues (11.º ano do Agrupamento de
Escolas do Castêlo da Maia), sendo liderada professor Pedro Ribeiro (Team Leader - Universidade do
Porto), co-adjuvado por Pedro Paredes (Deputy Leader - aluno de doutoramento em CMU, Pittsburgh).
Os resultados alcançados foram os melhores de sempre, com a delegação portuguesa a ver o seu
árduo trabalho de preparação colher frutos com o aluno Kevin Pucci a obter uma medalha de prata, a
primeira de sempre para Portugal.
O nosso país acumula assim no seu histórico uma medalha de prata (2018) e oito medalhas de bronze
(duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002).
Durante as IOI foram também entregues os prémios correspondentes ao Concurso Ibero-Americano
de Informática e Computação (CIIC), uma prova internacional destinada a preparar os melhores
alunos de vários países da América Latina e da Península Ibérica para as IOI.
Os melhores alunos portugueses foram convidados para representar Portugal no CIIC e o resultado
global foi igualmente positivo, com a obtenção de uma medalha de ouro (Kevin Pucci), três medalhas
de prata (José Pedro, Maria Madrugo e Diogo Rodrigues) e duas medalhas de bronze (David Nassauer
e Leonardo Tavares).
Em 2019, teremos mais uma edição das Olimpíadas Nacionais de Informática, que decorre em várias
fases de seleção, e culminando na seleção dos alunos que representam Portugal na 31.ª edição das
Olimpíadas Internacionais de Informática, que se irão realizar em agosto, em Baku, no Azerbaijão.
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De recordar que no ano passado foi o Secretário de Estado da Educação, João Costa, que surpreendeu
a nossa equipa na sua chegada das Olimpíadas Internacionais no Irão, onde Portugal conquistou duas
medalhas de bronze.
Sobre a APDSI
Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
(APDSI) tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em
Portugal, reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos
públicos e cidadãos em geral.
Na linha destes propósitos, a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas
tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, tomadas de posição e estudos
realizados por grupos de trabalho multidisciplinares nos domínios da Saúde, da Justiça, da
Administração e Governação Públicas, nos Territórios Inteligentes, na Segurança e na Inovação Social.
Em todos estes projetos, a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as
interações entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão
mais aberta para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos
na Sociedade Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida
como ONGD.
Cidade
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Portugal conquista pela 1.ª vez uma medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais
de Informática - MaisTecnologia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MaisTecnologia Online

Data Publicação:

11/09/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c35d107d

De 1 a 8 de setembro, a cidade de Tsukuba, no Japão, recebeu a 30.ª 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.
As provas decorreram em dois dias, com competições de cinco horas e três problemas diários que
colocaram à prova os conhecimentos informáticos e algorítmicos de todos os participantes, em
representação do seu país.
Portugal esteve presente ao lado dos participantes de cerca de 80 outros países. Daqui saem sempre
os melhores jovens cientistas mundiais no domínio da Informática.
Portugal participa neste evento desde 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. Este ano a delegação portuguesa foi constituída pelos
alunos Kevin Pucci (aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, de Chaves), David
Nassauer (aluno do 11.º ano da Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa), André
Guimarães (11.º ano do Externato Marista de Lisboa) e Diogo Rodrigues (11.º ano do Agrupamento de
Escolas do Castêlo da Maia), sendo liderada professor Pedro Ribeiro (Team Leader - Universidade do
Porto), co-adjuvado por Pedro Paredes (Deputy Leader - aluno de doutoramento em CMU, Pittsburgh).
Os resultados alcançados foram os melhores de sempre, com a delegação portuguesa a ver o seu
árduo trabalho de preparação colher frutos com o aluno Kevin Pucci a obter uma medalha de prata, a
primeira de sempre para Portugal.
O nosso país acumula assim no seu histórico uma medalha de prata (2018) e oito medalhas de bronze
(duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002).
Durante as IOI foram também entregues os prémios correspondentes ao Concurso Ibero-Americano
de Informática e Computação (CIIC), uma prova internacional destinada a preparar os melhores
alunos de vários países da América Latina e da Península Ibérica para as IOI.
Os melhores alunos portugueses foram convidados para representar Portugal no CIIC e o resultado
global foi igualmente positivo, com a obtenção de uma medalha de ouro (Kevin Pucci), três medalhas
de prata (José Pedro, Maria Madrugo e Diogo Rodrigues) e duas medalhas de bronze (David Nassauer
e Leonardo Tavares).
2018-09-11 11:08:48+01:00
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A delegação portuguesa teve a melhor prestação de sempre na sua já longa história de participação
no concurso internacional
11 de setembro de 2018 às 14:00Portugal ganha pela 1.ª vez uma medalha de prata nas Olimpíadas
Internacionais de Informática
De 1 a 8 de setembro, a cidade de Tsukuba, no Japão, recebeu a 30.ª 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.
As provas decorreram em dois dias, com competições de cinco horas e três problemas diários que
colocaram à prova os conhecimentos informáticos e algorítmicos de todos os participantes, em
representação do seu país.
Portugal esteve presente ao lado dos participantes de cerca de 80 outros países. Daqui saem sempre
os melhores jovens cientistas mundiais no domínio da Informática.
Portugal participa neste evento desde 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. Este ano a delegação portuguesa foi constituída pelos
alunos Kevin Pucci (aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, de Chaves), David
Nassauer (aluno do 11.º ano da Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa), André
Guimarães (11.º ano do Externato Marista de Lisboa) e Diogo Rodrigues (11.º ano do Agrupamento de
Escolas do Castêlo da Maia), sendo liderada professor Pedro Ribeiro (Team Leader - Universidade do
Porto), co-adjuvado por Pedro Paredes (Deputy Leader - aluno de doutoramento em CMU, Pittsburgh).
Os resultados alcançados foram os melhores de sempre, com a delegação portuguesa a ver o seu
árduo trabalho de preparação colher frutos com o aluno Kevin Pucci a obter uma medalha de prata, a
primeira de sempre para Portugal.
O nosso país acumula assim no seu histórico uma medalha de prata (2018) e oito medalhas de bronze
(duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002).
Durante as IOI foram também entregues os prémios correspondentes ao Concurso Ibero-Americano
de Informática e Computação (CIIC), uma prova internacional destinada a preparar os melhores
alunos de vários países da América Latina e da Península Ibérica para as IOI.
Os melhores alunos portugueses foram convidados para representar Portugal no CIIC e o resultado
global foi igualmente positivo, com a obtenção de uma medalha de ouro (Kevin Pucci), três medalhas
de prata (José Pedro, Maria Madrugo e Diogo Rodrigues) e duas medalhas de bronze (David Nassauer
e Leonardo Tavares).
Em 2019, teremos mais uma edição das Olimpíadas Nacionais de Informática, que decorre em várias
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fases de seleção, e culminando na seleção dos alunos que representam Portugal na 31.ª edição das
Olimpíadas Internacionais de Informática, que se irão realizar em agosto, em Baku, no Azerbaijão.
De recordar que no ano passado foi o Secretário de Estado da Educação, João Costa, que surpreendeu
a nossa equipa na sua chegada das Olimpíadas Internacionais no Irão, onde Portugal conquistou duas
medalhas de bronze.
Sobre a APDSI
Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
(APDSI) tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em
Portugal, reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos
públicos e cidadãos em geral.
Na linha destes propósitos, a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas
tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, tomadas de posição e estudos
realizados por grupos de trabalho multidisciplinares nos domínios da Saúde, da Justiça, da
Administração e Governação Públicas, nos Territórios Inteligentes, na Segurança e na Inovação Social.
Em todos estes projetos, a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as
interações entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão
mais aberta para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos
na Sociedade Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida
como ONGD.
Rádio Comercial
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A delegação portuguesa teve a melhor prestação de sempre na sua já longa história de participação
no concurso internacional
De 1 a 8 de setembro, a cidade de Tsukuba, no Japão, recebeu a 30.ª 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.
As provas decorreram em dois dias, com competições de cinco horas e três problemas diários que
colocaram à prova os conhecimentos informáticos e algorítmicos de todos os participantes, em
representação do seu país.
Portugal esteve presente ao lado dos participantes de cerca de 80 outros países. Daqui saem sempre
os melhores jovens cientistas mundiais no domínio da Informática.
Portugal participa neste evento desde 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. Este ano a delegação portuguesa foi constituída pelos
alunos Kevin Pucci (aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, de Chaves), David
Nassauer (aluno do 11.º ano da Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa), André
Guimarães (11.º ano do Externato Marista de Lisboa) e Diogo Rodrigues (11.º ano do Agrupamento de
Escolas do Castêlo da Maia), sendo liderada professor Pedro Ribeiro (Team Leader - Universidade do
Porto), co-adjuvado por Pedro Paredes (Deputy Leader - aluno de doutoramento em CMU, Pittsburgh).
Os resultados alcançados foram os melhores de sempre, com a delegação portuguesa a ver o seu
árduo trabalho de preparação colher frutos com o aluno Kevin Pucci a obter uma medalha de prata, a
primeira de sempre para Portugal.
O nosso país acumula assim no seu histórico uma medalha de prata (2018) e oito medalhas de bronze
(duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002).
Durante as IOI foram também entregues os prémios correspondentes ao Concurso Ibero-Americano
de Informática e Computação (CIIC), uma prova internacional destinada a preparar os melhores
alunos de vários países da América Latina e da Península Ibérica para as IOI.
Os melhores alunos portugueses foram convidados para representar Portugal no CIIC e o resultado
global foi igualmente positivo, com a obtenção de uma medalha de ouro (Kevin Pucci), três medalhas
de prata (José Pedro, Maria Madrugo e Diogo Rodrigues) e duas medalhas de bronze (David Nassauer
e Leonardo Tavares).
Em 2019, teremos mais uma edição das Olimpíadas Nacionais de Informática, que decorre em várias
fases de seleção, e culminando na seleção dos alunos que representam Portugal na 31.ª edição das
Olimpíadas Internacionais de Informática, que se irão realizar em agosto, em Baku, no Azerbaijão.
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De recordar que no ano passado foi o Secretário de Estado da Educação, João Costa, que surpreendeu
a nossa equipa na sua chegada das Olimpíadas Internacionais no Irão, onde Portugal conquistou duas
medalhas de bronze.
Sobre a APDSI
Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
(APDSI) tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em
Portugal, reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos
públicos e cidadãos em geral.
Na linha destes propósitos, a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas
tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, tomadas de posição e estudos
realizados por grupos de trabalho multidisciplinares nos domínios da Saúde, da Justiça, da
Administração e Governação Públicas, nos Territórios Inteligentes, na Segurança e na Inovação Social.
Em todos estes projetos, a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as
interações entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão
mais aberta para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos
na Sociedade Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida
como ONGD.
today 11 de setembro de 2018
Smooth FM
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Desde 1992 que Portugal participa neste evento, enviando os seus melhores alunos selecionados
através das Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.

De 1 a 8 de Setembro realizaram-se em Tsukuba, Japão, as 30ªs Olimpíadas Internacionais de
Informática (IOI). A iniciativa contou com a presença 335 alunos de escolas secundárias provenientes
de mais de 80 diferentes países ou regiões.
Este ano a delegação portuguesa foi constituída por Kevin Pucci, do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio
Martins, Chaves, David Nassauer, da Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, Lisboa, André
Guimarães, do Externato Marista de Lisboa e Diogo Rodrigues (Agrupamento de Escolas do Castelo da
Maia, sendo liderada por Pedro Ribeiro, da Universidade do Porto, co-adjuvado por Pedro Paredes,
aluno de doutoramento em CMU, Pittsburgh.
Dois dias de competição, de 5 horas e três problemas cada, colocam à prova os conhecimentos
informáticos e algorítmicos de todos os participantes, que dão o seu melhor para representarem o seu
país.
Os resultados alcançados foram excelentes, sendo que a delegação portuguesa viu o seu árduo
trabalho de preparação colher frutos com o aluno Kevin Pucci obtendo uma medalha de prata, a
primeira de sempre para Portugal.
Portugal acumula agora no seu histórico 1 medalha de prata (2018) e 8 medalhas de bronze (2 em
2017, 1 em 2016, 2 em 2012, 1 em 2011, 1 em 2009 e 1 em 2002).
SAPO
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