
Queridos jovens matemáticos olímpicos 
 
Não é verdade que o gosto pela matemática cria um mundo melhor, pessoas 
melhores, vidas melhores? - Parabéns pelo vosso trabalho e pelo vosso 
entusiasmo. 
 
É a primeira vez que estas Olimpíadas Ibero Americanas de Matemática se 
realizam em Portugal. Sejam bem vindos ao nosso País que se orgulha de ser 
aberto aos outros, curioso do que se passa no mundo, desejoso de acolher os 
amigos. 
 
A experiência que temos em Portugal não é certamente diferente da dos 
vossos 
países. Temos aqui assistido a uma melhoria constante na participação e nos 
resultados alcançados. Julgamos saber porquê: o treino, a persistência, o 
trabalho (como o que se desenvolve, por exemplo, no projecto Delfos), 
potenciam o gosto e o entusiasmo iniciais, disciplinam e ampliam a 
criatividade, desenvolvem a cultura. 
 
Queremos que a cultura científica se desenvolva em toda a sociedade e a 
transforme. Trabalhamos para que todos se possam e queiram apropriar da 
cultura científica, trabalhem ou não em profissões científicas ou técnicas, 
estudem ou não para exercer mais tarde essas profissões. Sabemos que a 
cultura científica entrou para sempre na história da liberdade humana, 
transformou fatalidades em riscos, nem sempre evitáveis, mas que se podem 
compreender e minorar. A nossa vida colectiva enriquece-se em liberdade e 
capacidade de decisão e acção se a cultura científica estiver embebida nos 
nossos modos de interrogar o real, de pensar a mudança, de resistir ao medo. 
 
Por tudo isto temos de vos agradecer, porque o vosso trabalho continua a 
história da cultura científica da humanidade inteira e estimula-nos a 
continuar e a melhorar. 
 
Em Portugal, há muito que chamamos Ciência Viva a esse movimento colectivo 
de promoção e apropriação da cultura científica que desejamos seja 
universal. O vosso trabalho vivo pela matemática enche-nos de orgulho e de 
confiança. Parabéns a todos! 
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