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Aconteceu
Actividades da Sociedade
Portuguesa de Física
Teresa Peña

Com o objectivo de manter informados os sócios
sobre as iniciativas que promove, a Direcção da
SPF vem listar as actividades realizadas nos quatro
primeiros meses do seu mandato:
- Organização e submissão da candidatura ao
FACC (FCT), cujo resultado de apreciação conduziu
a financiamento pela FCT, como nos foi comunicado
em Julho.
- Constituição, através de processo de candidatura, da SPF como entidade avaliadora e certificadora
de manuais escolares, para o 3º Ciclo do Ensino
Básico da disciplina de Físico-Química, dos 7º, 8º e
9º anos (anos curriculares para os quais o concurso abriu). A Comissão de Apreciação da Direcção
Geral da Educação reconheceu a adequação da
nossa candidatura a todos os critérios da grelha de
avaliação, nomeadamente dos perfis académicos
dos membros das equipas cientifico-pedagógicas qualificações, funções e cargos desempenhados.
- Organização das Olimpíadas Regionais e Nacionais da Física.
- Organização, em parceria com Centros de Investigação das Universidades, da Conferência Nuclear
Physics in Astrophysics VI.
- Preparação de alunos e participação nas Olimpíadas Internacionais de Física, IPhO-2013, que
decorreram em Copenhaga, em Julho, nas quais se
obteve uma medalha de bronze.
- Renovação da acreditação da SPF enquanto
Centro de Formação Contínua de Professores, com
validade até 14 de Maio de 2016.
- Realização da acção de formação “Fisica Experimental Olímpica”, destinada aos professores
acompanhantes dos alunos pré-seleccionados para
participar nas Olimpíadas Internacionais e Iberoamericanas de Física, em sessões com periodicidade mensal, de Fevereiro a Junho, e preparação de
acção semelhante, a decorrer no próximo ano.
- Realização da acção de formação “Física Experimental Pré-Olimpica”, destinada a professores do
ensino secundário, de Novembro a Maio, em seis

sessões que tiveram lugar em Coimbra, entre Novembro
e Maio, e preparação de acção semelhante, a decorrer no
próximo ano.
- Organização do livro de actas da Conferência Nacional
de Física 2012, a ser publicado electronicamente.
- Co-organização com o American Corner do IST do
evento “Física dos Super-Heróis”, financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América.
- Execução de nova edição do projecto MEDEA, parceria
entre a REN e a SPF, planeando-se a atribuição dos prémios
numa sessão solene a ter lugar em Novembro.
- Preparação do Encontro de Professores de Física e Química, que decorrerá em Beja, em Setembro.
- Orçamentação e organização da equipa do projecto,
proposto pela Fundação PT, de edição em português dos
Vídeos de Física da Academia Khan.
Saliente-se que a SPF obteve, através do Ministério da
Educação e Ciência, a formalização do compromisso governamental de Portugal ser o País anfitrião e organizador das
Olimpíadas Internacionais de 2018. Em 2000, na 31ª edição
das Olimpíadas Internacionais de Física (IPhO), foi entregue
ao Presidente da IPhO uma carta do governo português
de então, com a candidatura de Portugal à organização de
uma futura edição da IPhO.
O secretariado da IPhO outorgou a Portugal a organização
da Olimpíada Internacional de Física de 2018, atendendo
às manifestações de intenção de outros países. De acordo
com os prazos definidos em regulamento internacional,
para esta decisão se tornar definitiva, o Governo português
actual assumiu agora formalmente o compromisso definitivo
de Portugal vir a ser efectivamente o país anfitrião e organizador desta competição em 2018.

4º Encontro de Professores
de Física e Química
Decorreu no Instituto Politécnico de Beja nos dias 20 e 21
de Setembro de 2013 a 4ª edição do Encontro de Professores de Física e Química, promovida pela Delegação do Sul e
Ilhas da Sociedade Portuguesa de Física, e que contou com
60 participantes.

Para os físicos e amigos da física.
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