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Física em Portugal

Os 100 anos da Física Quântica
No dia 6 de Dezembro realizou-se no
Departamento de Física da Universidade do Porto um conjunto de conferências destinadas a comemorar os
100 anos de Física Quântica. Presidiu o
Dr. José Moreira de Araújo, sendo
abordados os seguintes temas:
● “Pré-história do quantum de Kirchhoff a Planck”, pelo Dr. Eduardo Lage;
● “O quantum hoje — A teoria quântica
dos campos”, pelo Dr. Augusto Barroso;
● “A concepção da ciência de Planck e
a epistemologia dos nossos dias”, pela
Drª Maria Manuel Araújo Jorge.

Max Planck

“A ciência e o desenvolvimento
social”, pelo Dr. José Ferreira da Silva
(Departamento de Física da Universidade do Porto), no dia 24.
As conferências, destinadas ao público
em geral, realizaram-se às 18h, em
todas as sextas-feiras do mês de
Novembro, no Anfiteatro de Física.

●

Recepção aos novos alunos
Realizou-se no Departamento de Física
da Universidade de Coimbra, no dia
11 de Outubro, uma sessão de boas-vindas aos novos alunos de Física e
Engenharia Física, organizada pelos
Conselhos Pedagógicos daqueles dois
cursos. Depois das palavras introdutórias dos presidentes do Departamento e do Conselho Cientí-fico,
respectivamente
Dr.
João
da
Providência e Dr. José Urbano,
realizaram-se três mini-palestras sobre
“Água Virtual: um projecto de realidade
virtual
para
aprender
Física”,
“Laboratórios Didácticos” e “Físicos na
Saúde”, seguindo-se no final um
lanche. A sessão aos novos alunos foi
complementada mais tarde com uma
visita guiada aos laboratórios.

Laboratórios para o novo
programa do 10º ano
O Departamento de Física da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto
passou a dispor de um laboratório
destinado à formação contínua de
professores do 3º ciclo e secundário.
Como primeira iniciativa, encontram-se
já disponíveis as 10 actividades
laboratoriais previstas no projecto de
programa do 10º ano (Física).
Numa primeira fase, estas últimas irão
ser testadas por um grupo de
professores, no âmbito de um curso de
formação do programa “Foco”, intitulado “A Abordagem Laboratorial no
Ensino da Física”. Numa segunda fase,
estarão disponíveis para todos os
professores interessados, mediante
marcação, através do telefone
22.608 27 55 (D. Luísa) ou de um
formulário disponível em http://
www.fc.up.pt/fis.
Pretende-se assim contribuir para
a formação dos professores ao nível
do laboratório, assegurando uma
mudança das práticas lectivas.
Simultaneamente, poderão resultar dos
resultados desta experiência sugestões
para uma gestão adequada da
componente laboratorial do programa.
O acompanhamento deste trabalho é
da responsabilidade dos docentes de
Didáctica da Física.

Ciclo de conferências no Porto
No Departamento de Física da Universidade do Porto decorreu um ciclo
anual de conferências sobre “Ciência,
Cultura e Sociedade”. Em Novembro
tiveram lugar as seguintes sessões:
● “A Universidade do Porto e a cidade”,
pelo Dr. Cândido dos Santos (Faculdade
de Letras da Universidade do Porto), no
dia 3;
● “A Mecânica Quântica e o pensamento
contemporâneo”,
pelo
Dr. João Lopes dos Santos (Departamento de Física da Universidade do
Porto), no dia 10;
● “As invenções ao serviço da sociedade: O Padre Himalaia”, pelo Dr.
Jacinto Rodrigues (Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto),
no dia 17;
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Física em Portugal
Mário Silva: o professor,
o cientista e o político
Há um século nascia em
Coimbra o Prof. Mário Augusto
da Silva, uma das mais notáveis
personalidades da Física em
Portugal. É a sua memória que
se evoca neste artigo.

Mário Silva (1901-1977)

Mário Augusto da Silva nasceu em
Coimbra, na freguesia da Almedina, a 7
de Janeiro de 1901, fez agora cem
anos, e morreu em Coimbra a 13 de
Julho de 1977. Licenciou-se em Físico-Químicas pela Faculdade de Ciências
da Universidade de Coimbra. A sua
carreira académica, apesar de interrompida compulsivamente no ano de
1947, foi brilhante, podendo ser
considerado uma das maiores personalidades da Física em Portugal no
século XX. Apresentamos, resumidamente, alguns dos seus dados
biográficos.
Em 1921 iniciou a sua carreira
académica, tendo sido nomeado 2º
Assistente do 1º Grupo da 2ª Secção da
Faculdade de Ciências da Universidade
de Coimbra. No ano seguinte passou a
2º Assistente e em 1924 a 1º Assistente.
No dia 17 de Julho de 1931 ficou
Professor Catedrático de Física ao
defender a tese: "Sobre dois Métodos
de Determinação da Probabilidade - h de Thomson". Foi nomeado Director do
Laboratório de Física em 20 de
Novembro desse mesmo ano.

A sua actividade pedagógico-científico ficou assinalada por várias
publicações, destacando-se:
● "Lições de Física para Uso dos Alunos
do Curso de Preparatórios Médicos
da Faculdade de Ciências", 1932.
● “Newton, Experimentador", 1932.
● "Lições de Física", 1932, 1940, 1942.
● "Algumas considerações sobre a
forma complexa das leis de Kirchhoff
aplicável aos circuitos em corrente
alternada", 1942.
● "Mecânica Física ",vol. I - "Newton-Einstein", 1945.
● "Teoria do Campo Electromagnético"
- vols. I - III, 1945, 1947. (O fim da
sua carreira académica impediu a
finalização desta obra.)
● Tradução do livro "O Significado da
Relatividade”, de A. Einstein, com
uma "Explicação Prévia" da sua
autoria, Arménio Amado 1958.
● "Elogio da Ciência", Coimbra Editora,
1967. (Esta obra tinha sido concluída
em 1963).

●

●

●

●

Pur", Comptes Rendues de l´Académie des Sciences de Paris (t. 183, p.
287, Julho de 1926). Este trabalho
foi escrito em colaboração com
Marcel Laporte.
"Sur une Nouvelle Détermination de
la Période du Polonium", Comptes
Rendues de l´Académie des Sciences
de Paris (t. 184, p. 197, Janeiro de
1927). (O valor actual para o período
do polónio é muito próximo do
determinado por Mário Silva).
"Sur la Déformation de la Courbe
d´Ionisation dans l´Argon Pur par
Addition d´Oxygène", Comptes
Rendues de l´Académie des Sciences
de Paris (t. 185, p. 65, Julho de
1927).
"Sur l´Affinité de l´Oxygène pour les
Électrons", Comptes Rendues de
l´Académie de Sciences de Paris (t.
186, p. 583, Fevereiro de 1928).
"Electrons et Ions Positifs dans
l´Argon Pur", Comptes Rendues de
l´Académie des Sciences de Paris (t.
187, p. 32, Julho de 1928).

O cientista
Em 1925 Mário Silva iniciou o
doutoramento no Instituto do Rádio de
Paris, onde realizou demonstrações
experimentais de aulas e conferências
proferidas por Marie Curie. Foi colega e
amigo de grandes cientistas que, na
mesma altura, preparavam também as
suas teses de doutoramento, como
Fréderic Joliot, Irène Curie, Rosenblum,
Proca, Frilley, Consigny, Jedrzejowski,
etc. Conviveu com outras grandes
figuras desse tempo, como Paul
Langevin (que visitou Coimbra em
1929), Jean Perrin, Debierne e
Holweck. Em 15 de Janeiro de 1926 foi
eleito membro da "Societé Française de
Physique". Em 1927 esteve presente em
Paris nas cerimónias comemorativas do
primeiro centenário da morte do físico
francês Fresnel, juntamente com H.
Lorentz, J. J. Thomson, Marie Curie,
Niels Bohr e Albert Einstein.
Na Academia das Ciências de Paris,
Jean Perrin apresentou algumas
comunicações de Mário Silva:
● "Mobilité des Ions Négatifs et
Courants d´Ionisation dans l´Argon

Bilhete de M. Curie sobre a tese de M. Silva

Mário Silva obteve o "Doctorat d´Etat,
ès-sciences", pela Universidade de
Paris, em 1928, com a menção "très
honorable". Defendeu a tese intitulada
"Recherches
Expérimentales
sur
l´Électroaffinité des Gaz", cujo júri era
formado por três grandes cientistas
franceses: Marie Curie (que presidiu),
Jean Perrin e André Debierne. No ano
seguinte foi nomeado Professor
Auxiliar da Faculdade de Ciências da
Universidade de Coimbra. A solicitação
de Madame Curie, a sua tese de
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doutoramento foi publicada nos
"Annales de Physique", X Série, tome
XII, Setembro de 1929.
Em 1929 iniciou em Coimbra trabalhos
com vista ao estudo dos núcleos
atómicos, que tiveram de ser
interrompidos por exigência da universidade. Era então bolseiro da
Universidade de Paris, tendo recebido,
também a pedido de Marie Curie, a
bolsa Arconatti-Visconti, no valor de
15 000 francos franceses, para trabalhos de investigação em França. Em
1930 obteve uma bolsa da Junta de
Educação Nacional para trabalhos de
investigação no país.
Juntamente com o Professor de
Medicina Álvaro de Matos, criou em
1931 o Instituto do Rádio de Coimbra.
Apesar de pronto a funcionar e de
Madame Curie ter aceite vir à
inauguração, o que devia ter sido o
primeiro Instituto de Física Nuclear
português e também o primeiro
Instituto de Oncologia nunca foi
oficializado.
Em Coimbra, publicou vários artigos na
revista da Faculdade de Ciências e na
Série de Publicações do Departamento
de Física, que iniciou.
Em 21 de Janeiro de 1941 foi eleito
membro da "American Physical
Society". No mesmo ano foi nomeado
Secretário da Faculdade de Ciências da
Universidade de Coimbra. No ano
seguinte proferiu a Oração de

governo francês para assistir ao
primeiro centenário do nascimento de
Marie Curie.

Sapiência na abertura do ano
académico de 1942-43, a que deu o
título de "Elogio da Ciência". No ano
de 1947 foi inscrito no "Who's
Important in Science". No ano de 1967
foi convidado oficialmente pelo

O político
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A criação do Museu Pombalino
No ano de 1934 iniciou a recuperação
do espólio que pertenceu ao primeiro
Gabinete de Física Experimental, criado
pela Reforma Pombalina de 1772. Em
1938 apresentou à Academia das
Ciências de Lisboa a comunicação "Um
Novo Museu em Coimbra: O Museu
Pombalino de Física da Faculdade de
Ciências de Coimbra", posteriormente
publicada na Revista da Faculdade de
Ciências da Universidade de Coimbra
(vol. VIII, 1939). No Congresso da
História da Actividade Científica
Portuguesa, realizado em Coimbra em
Novembro de 1940, apresentou uma
comunicação intitulada "A Actividade
Científica dos Primeiros Directores do
Gabinete de Física que a Reforma
Pombalina criou em Coimbra em
1772", publicada na Revista da
Faculdade de Ciências (vol. X, 1940).
Pelo trabalho de recuperação que levou
à criação do Museu Pombalino foi-lhe
atribuído um louvor público, que veio
publicado em 1942 no Diário do
Governo. O Museu de Física está hoje
aberto ao público, mostrando à entrada
a efígie de Mário Silva.
Em 1933 criou, juntamente com o seu
assistente Teixeira Lopes e com
Armando Lacerda, director do
Laboratório de Fonética Experimental
da Faculdade de Letras, a primeira
emissora de rádio do país: a projectada
Emissora Universitária de Coimbra. O
emissor vem descrito num artigo
publicado, em 1933, no vol. III da
Revista da Faculdade de Ciências.
Infelizmente o projecto teve de ser
abandonado. Ainda nesta área, criou e
dinamizou o Rádio Clube do Centro de
Portugal.

A actividade política de Mário Silva
acentuou-se em 1946 quando foi
nomeado vice-presidente da Comissão
Distrital por Coimbra do Movimento de
Unidade Democrática (MUD). Foi preso

pela primeira vez pela PIDE em 21 de
Agosto de 1946. Permaneceu preso
durante cerca de dois meses sem culpa
formada. Posteriormente voltaria a ser
preso, em regime de prisão domiciliária.
Foi aposentado compulsivamente da
Universidade de Coimbra através do
Despacho do Conselho de Ministros
publicado no Diário de Governo
(primeira série, nº 138 de 18 de Junho
de 1947), confirmado no ano seguinte
por despacho da Caixa Geral de
Aposentações.
No ano de 1950 foi nomeado
"Consultor Científico" da Philips Portuguesa, função da qual se reformou em
1966.
Foi candidato, pela oposição, a
deputado à Assembleia Nacional nas
eleições de 1961.
Por despacho do ministro Veiga Simão,
de 3 de Fevereiro de 1971, Mário Silva
foi nomeado Presidente da Comissão
de Planeamento do Museu Nacional da
Ciência e da Técnica. Foi responsável
pelas publicações do Museu, que
incluíram 9 volumes entre 1971 e 1979.
Em 1976 foi oficializado esse museu,
sendo nomeado seu director. Neste
mesmo ano foi oficialmente reintegrado como Professor Catedrático da
Universidade de Coimbra. O Museu
Nacional da Ciência e da Técnica está
hoje em fase de reestruturação.
No dia 3 de Outubro de 1997 foi
prestada uma homenagem pública a
Mário Silva no Museu de Física da
Universidade de Coimbra. Nesta
homenagem estiveram presentes, para
além das autoridades académicas, o
Presidente da República, Jorge
Sampaio, a Dra. Maria Isabel da Silva
Nobre, filha de Mário Silva, e o Prof. Dr.
José Veiga Simão.
O Departamento de Física da Universidade de Coimbra está a comemorar o
centenário do nascimento de Mário Silva.
Na Internet, em http://www.fis.uc.pt/
museu/msilva/index.html, pode ser
consultada ampla documentação sobre
Mário Silva, incluindo uma fotobiografia.
Em Janeiro de 2001 abriu no Departamento de Física uma exposição
bibliográfica e documental que inclui
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vários documentos relativos à sua
actividade pedagógica e científica. Vai
também ser dado o seu nome a um dos
anfiteatros do Departamento.

Encontros com Rómulo de
Carvalho

João Paulo Nobre
Departamento de Engenharia Mecânica da FCTUC e neto de Mário Silva
joão.nobre@mail.dem.uc.pt

Escola de Verão no Caramulo...

Décio Ruivo Martins e Carlos Fiolhais
Departamento de Física da FCTUC
decio@pollux.fis.uc.pt
tcarlos@teor.fis.uc.pt
Rómulo de Carvalho

Teses de Mestrado em Ensino
no Porto
No ano de 2000 concluíram-se as
seguintes teses de Mestrado em Fisica
para o Ensino, no Departamento de
Física da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto:
● Elisa

Maria da Silva, "Luz e Calor.
Experiências simples para compreender a Física do dia-a-dia".
● Rolando da Silva Soares, "Experiências com LEDs".
● Ana Paula Lima,
"Magnetismo no
Ensino Secundário - uma abordagem
experimental".
● Albina Teixeira da Costa, "Aspectos
interdisciplinares da Física no contexto do Ensino Básico".

Alterações climáticas globais
Nos dias 3 e 4 de Novembro do ano
passado decorreu na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, uma "Conferência Internacional Alterações Climáticas: Bases
Científicas e Implicações Científicas e
Políticas", que registou a participação de
vários especialistas nacionais e internacionais. O físico Filipe Duarte Santos
foi membro da comissão organizadora.

da Escola Politécnica, 58, 1250-102
Lisboa, tel. 21.3921858/08, 21.3909326,
martal@museu-de-ciencia.ul.pt,
http://www.museu-de-ciencia.ul.pt

O Museu de Ciência da Universidade de
Lisboa organiza os "Encontros com
Rómulo de Carvalho" entre Abril e
Setembro de 2001, em complemento à
exposição "Pedra Filosofal: Rómulo de
Carvalho/António Gedeão", aberta de
23 de Março a 22 de Setembro do
corrente ano. O programa é o seguinte.
● 4 de Abril, 18 h, palestra de João
Caraça sobre “Rómulo de Carvalho
enquanto divulgador da Ciência”.
Demonstrações experimentais: Carlos
Fiolhais. Testemunho: Natália Nunes.
● 2 de Maio, 18 h, palestra de António
Nunes dos Santos sobre “Rómulo de
Carvalho enquanto Historiador da
Ciência". Testemunho: Frederico de
Carvalho.
● 6 de Junho, 18 h, palestra de
Marcelo Rebelo de Sousa sobre
“Rómulo de Carvalho enquanto
professor”. Demonstrações experimentais: António Vallera. Testemunhos: Mariana Fernandes, Artur
Marques da Costa e David Ferreira.
● 4 de Julho, 18 h, palestra de Maria
Lúcia Lepecki sobre “Rómulo de
Carvalho enquanto António Gedeão”.
Testemunho: Christopher Aureta.
● 22 de Setembro, 18 h, palestra de
Rui Namorado Rosa sobre “O
Pensamento e a Obra de Rómulo de
Carvalho no contexto da sua época
(Síntese final)". Testemunho: Fernan-do Bragança Gil.
Contacto: Marta Lourenço, Museu de
Ciência da Universidade da Lisboa, Rua

O Centro de Física Computacional da
Universidade de Coimbra está a
organizar uma Escola de Verão, a ter
lugar no Hotel Quality do Caramulo de
28 de Agosto a 1 de Setembro
próximos. O tema é “Teoria das
Funcionais da Densidade", sendo
professores convidados os Drs. Reiner
Dreizler (Frankfurt), John Perdew (New
Orleans), Eberhard Gross (Wuerzburg),
Rex Godby (York), José Luís Martins
(Lisboa) e Eberhardt Engel (Frankfurt).
Contacto: Fernando Nogueira, Departamento de Física da Universidade de
Coimbra, 3004-516 Coimbra,
tel. 23 941 06 22, fax 23 982 91 58,
fnog@teor.fis.uc.pt,
http://cfc.fis.uc.pt/DFT2001/index.html

Grupo de trabalho sobre Física
Médica em Portugal
Os físicos são profissionais que, no
domínio da saúde, dão um forte
contributo para uma adequada
transferência de tecnologia para os
hospitais, contribuindo para um
acréscimo de qualidade dos serviços de
saúde prestados.
A reconhecida insuficiência de
profissionais na área da Física Médica
em Portugal está a ser analisada por
um grupo de trabalho, mandatado pela
Sociedade Portuguesa de Física. Este
grupo de trabalho é constituído por
físicos dos três ramos da Física Médica
(Radioterapia, Radiologia e Medicina
Nuclear) e tem por objectivo elaborar
um documento em que se faça o mapa
da situação (número de físicos e seu
enquadramento profissional) de modo
a permitir confrontá-la com as
recomendações europeias da “European Federation of Organizations of
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Medical Physics" (EFOMP), enunciar as
necessidades, e fazer recomen-dações,
nomeadamente ao nível do quadro
desejável de formação e treino e das
respectivas exigências de enquadramento legislativo.
Nesse sentido, e como ponto de
partida, está a ser lançado um
inquérito destinado a obter dados
actualizados e fiáveis quer sobre a
situação dos físicos nos hospitais, quer
sobre o equipamento instalado.
A constituição do grupo de trabalho é
a seguinte: J. J. Pedroso de Lima
(Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra); M. Carmo Lopes
(Centro Regional de Oncologia de
Coimbra - Instituto Português de
Oncologia da Fundação Gulbenkian,
IPOFG); Amália Nogueira (Centro de
Lisboa do IPOFG); José Afonso (Centro
de Lisboa do IPOFG); Jorge Isidoro
(Hospitais da Universidade de Coimbra).

Contacto: xviiischool@cfif.ist.utl.pt,
http://cfif.ist.utl.pt/xviiischool/.
O prazo de inscrição é 30 de Abril.

Provas na Covilhã, Coimbra e
Lisboa
Realizaram-se em Maio de 2000 na
Universidade da Beira Interior as provas
de aptidão pedagógica e de capacidade
científica de Vasco Miguel Almeida. O
domínio científico foi a óptica
fisiológica e ciências da visão.
Na Universidade de Coimbra realizaram
provas de agregação em 2000 e 2001
os Drs. Carlos Correia, Isabel Lopes,
Paulo Mendes e João Gil.
Na Universidade de Lisboa realizou
provas de agregação, em Novembro de
2000, o Dr. Paulo Crawford.

Física em Torres Vedras
... E de Outono em Lisboa
A XVIII Escola de Outono vai realizar-se no Instituto Superior Técnico entre
9 e 13 de Outubro próximo. O tema é
"Topologia de Sistemas Fortemente
Correlacionados".
Como a finalidade destas Escolas de
Outono é a promoção científica, a
participação de estudantes de universidades portuguesas é, como tem
sido feito em anos anteriores, gratuita.
No entanto é obrigatória a inscrição.
Os participantes nestas condições não
terão direito nem às actas nem ao
programa social. Esta escola está
limitada a um número máximo de 80
participantes.
Entre os professores convidados
contam-se G. 't Hooft (duas lições,
com título a anunciar), A. Caldeira
("Mobility of topological excitations in
low dimensional magnetic systems"),
D. J. Thouless ("Vortices, quantization
of circulation and flux in superfluids")
e J. Zinn-Justin ("Anomalies and
regularization in chiral gauge
theories").
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O Núcleo de Ciência do Académico de
Torres Vedras organizou um programa
sobre "Aproximações à Física", que
decorreu entre 22 de Janeiro e 2 de
Fevereiro de 2001.
Esta iniciativa veio no seguimento de
uma outra realizada em Janeiro de
2000, "Aproximações à Matemática",

que teve por base a exposição "M. C.
Escher - Arte e Matemática" e que
contou com a participação de
numerosos professores e alunos.
O Académico de Torres Vedras é uma
associação juvenil com 5 anos de
existência que desenvolve várias
actividades, incluindo a promoção e
difusão da ciência. O Núcleo de Ciência
tem vindo a promover actividades em
colaboração com escolas básicas e
secundárias do concelho. Entre elas
destacam-se:
● "Vamos
Conhecer
Cientistas":
destina-se a alunos do secundário e
estabelece um contacto directo entre
investigadores convidados e alunos,
num ambiente de tertúlia (a
actividade já se realizou nas áreas da
Biologia e da Física);
● "Jogos de Ciência": destina-se a
alunos do 1º ciclo e consiste na
realização de experiências simples de
ciência, com o objectivo de despertar
a curiosidade científica e o gosto
pela aprendizagem;
● "Vamos Ver Estrelas": este projecto
destina-se aos alunos do 1º ciclo.
Pretende despertar neles o gosto
pela Astronomia através do contacto
com instrumentos de observação e
"software" de Astronomia.
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Fundação Francisco Pulido
Valente
No dia 10 de Maio próximo, pelas 12 h,
a Fundação Professor Francisco Pulido
Valente organiza na Aula Magna da
Faculdade de Medicina de Lisboa
(Hospital de Santa Maria, piso 3) a
sessão de entrega do Prémio Pulido
Valente, sendo orador o Dr. Manuel
Paiva, da Universidade Livre de
Bruxelas, que falará sobre "Que futuro
para a Física Biomédica?". Contacto da
Fundação: Av. das Tulipas, lote 10- 2º
Esq., Miraflores, Algés, 1495 Lisboa,
tel. 21.4102967.

Professores do Secundário
no CERN
Decorreu entre 2 e 22 de Julho do ano
passado, em Genebra, uma Escola de
Verão para professores do ensino
secundário de Física, organizada pelo
CERN, com a colaboração do LIP grupo Outreach. Participaram 28
professores de 18 países, dois dos quais
de Portugal.
Participar nesta escola foi uma
experiência muito enriquecedora, pois
permitiu adquirir e consolidar conhecimentos sobre Física das partículas, trocar
experiências com colegas de diferentes
nacionalidades e, principalmente,
contactar com uma instituição onde se

faz investigação científica de ponta.
Visitar o Delphi e o local onde se
produz antimatéria, tomar conhecimento das características do novo
acelerador (LHC) que proporcionará a
colisão de hadrões, discutir e analisar
velhas imagens provenientes de
câmaras de bolhas foram alguns dos
aspectos importantes desta escola.
Em síntese, foram três semanas de
muito trabalho mas também de muito
entusiasmo.
No site http://teachers.cern.ch podem
encontrar-se mais informações sobre
esta escola e as seguintes. Em particular, estão lá alguns dos trabalhos
realizados durante a escola.
Maria Octávia Santos
Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos
Ip241985@ip.pt

um concurso destinado a jovens sobre
"Fusão, Energia e Ambiente".

Ano Internacional da
Matemática
Por ocasião do Ano Internacional da
Matemática, ao qual muitos físicos se
associaram, a Sociedade Portuguesa de
Matemática foi condecorada a 2 de
Outubro de 2000 pelo Presidente da
República com o grau de Membro
Honorário da Ordem de Instrução
Pública. Jorge Sampaio condecorou
ainda nove investigadores e docentes de
Matemática portugueses, pelo seu contributo ao desenvolvimento da disciplina.

Exposição sobre fusão no IST
O Centro de Fusão Nuclear do Instituto
Superior Técnico organizou em Novembro passado uma exposição sobre
"Fusão Nuclear: A energia das estrelas.
Uma fonte de energia para os próximos
séculos". Esta iniciativa decorreu no
quadro do contrato de associação
celebrado entre aquele Instituto e
a "European Atomic Energy Community". Simultaneamente, organizou

Boletim "Astronovas"
O Centro de Astronomia e Astrofísica
da Universidade de Lisboa e o
Observatório Astronómico de Lisboa
divulgam um boletim electrónico
intitulado "Astronovas". Trata-se de
uma lista de distribuição de notícias de
Astronomia em Português. Contacto:
Centro de Astronomia e Astrofísica da
Universidade de Lisboa, Observatório
Astronómico de Lisboa, Tapada da
Ajuda, 1349-018 Lisboa, tel. 21.3616739,
fax: 21.3616752. Sugestões de notícias
poderão ser enviadas para o endereço
astronovas@oal.ul.pt. Para proceder à
inscrição basta enviar a mensagem
"subscribe astronovas" (sem aspas nem
assunto) para majordomo@oal.ul.pt.

Professores do Secundário no CERN

Gazeta de Física

29

