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Gabinete de Física da Universidade
de Coimbra é Sítio Histórico da Física

Escola de Professores no CERN
em Língua Portuguesa

O Antigo Gabinete de Física da Universidade de Coimbra,
hoje parte do Museu de Ciência da Universidade, foi recentemente nomeado pela Sociedade Europeia de Física (EPS)
como um “EPS Historic Site” (Sítio Histórico Europeu), uma
distinção que tem sido atribuída a locais na Europa que
desempenharam um papel relevante no desenvolvimento da
física.

Maria João Santos

A Sociedade Europeia de Física, que congrega as sociedades de físicos de todos os países europeus, criou esta distinção para reconhecer e promover uma lista muito restrita
de locais ligados a episódios fundamentais na história desta
ciência, tais como descobertas científicas e criação e utilização de instrumentos científicos. Entre os locais distinguidos
encontram-se o CERN, em Genebra na Suíça (lugar onde
têm sido feitas várias descobertas em Física de Partículas,
incluindo a partícula de Higgs recentemente descoberta), o
Instituto Niels Bohr em Copenhaga (berço da moderna física
atómica e nuclear), ou o Blackett Laboratory do Imperial
College em Londres (palco de numerosos avanços em física
fundamental).
O Gabinete de Física é o primeiro local em Portugal a ser
eleito pela EPS e o segundo na Península Ibérica. A Universidade de Coimbra procederá à colocação de uma placa
comemorativa, numa cerimónia que contará com a presença não só do Reitor e da Presidente da Sociedade Portuguesa de Física como de vários convidados internacionais,
incluindo o Presidente da Sociedade Europeia de Física.
Para saber mais:
http://www.eps.org/?page=distinction_sites

O LIP e o CERN organizaram em parceria mais uma
edição da “Escola de Professores no CERN em Língua Portuguesa”, que decorreu no CERN, Genebra,
Suíça, de 24 a 29 de agosto.
Tratou-se da oitava edição deste evento que contou
com o apoio financeiro da Agência Ciência Viva bem
como da Agência CAPES no respeitante à participação brasileira.
Este ano, trinta e cinco professores portugueses,
trinta professores brasileiros, dois professores
moçambicanos, um professor cabo-verdiano e um
professor santomense, integraram o grande grupo
que participou no estágio do CERN.
A iniciativa ocorreu em regime bastante intensivo
num equilíbrio entre palestras apresentadas por
investigadores a trabalhar no CERN e visitas guiadas
aos pontos fundamentais do Laboratório. Nestas
fascinantes visitas, os professores puderam contactar de perto com as experiências e os aceleradores.
A possibilidade de descer às profundezas das
cavernas onde decorrem as experiências criou no
grupo uma euforia indescritível.
Nesta semana muito rica em matéria de formação, nunca faltou a boa disposição e a partilha de
múltiplas experiências entre professores que falam a
mesma língua.
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Na Rota do Nuclear…
de Lisboa a Oxford
Cristina Pinho
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Após visitas ao Reator de Fusão - Tokamak no
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear e ao Reator de

Fissão Nuclear no Campus Tecnológico e Nuclear,
instituições do Instituto Superior Técnico, um grupo
de 31 alunos do 12º ano, das Escolas Secundárias
Ferreira Dias do Cacém e Pedro Nunes de Lisboa,
acompanhados por professores das duas escolas,
rumaram até Oxford para explorar o Centro de Ciência de Culham.
Aí, no dia 11 de abril de 2014, visitámos o maior
reator de fusão: JET – Joint European Torus! Fomos
recebidos por investigadores portugueses, o que
constituiu uma mais-valia, assim como uma mensagem de esperança para os nossos alunos.
Como fomos as primeiras escolas a visitar o reator,
tivemos direito a uma “comitiva” de fotógrafos.
A marcação da visita pode ser feita online:
https://www.euro-fusion.org/jet/visiting-jet/
As professoras organizadoras da visita foram Cristina Pinho, Helena Melo e Laura Jardim.

átomos usando lasers. Naturalmente, durante a palestra
intitulada “Light: a tool for manipulating atoms”, o Nobel
introduziu e discutiu estes conceitos, mas também deu a
sua perspectiva sobre questões relacionadas com o mundo
da investigação: a importância da relação entre investigação
de fundo (longo prazo) e inovação futura; a necessidade de
criar condições de trabalho para os novos investigadores,
dando espaço para a maturação e transmissão de conhecimentos; o necessário acoplamento entre investigação e
ensino avançado.
O DFA organizou mais dois eventos: um encontro de antigos e actuais professores, e um encontro de antigos alunos
que contaram as suas experiências e o impacto da Física
nas suas carreiras. Múltiplas curiosidades foram reveladas
nestes encontros, como aprender que antes de 1964 existia
uma licenciatura em Ciências Físico-Químicas com apenas
20% de disciplinas de Física. Os antigos alunos demonstraram claramente que a Licenciatura em Física “dá para
fazer tudo”, desde desenvolver jogos de cultura geral por
SMS até análise de risco de crédito bancário, assim como
investigação de ponta em áreas transversais das ciências e
da tecnologia.
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Ações de formação do IPFN
para professores do ensino secundário
Bruno Gonçalves e Gonçalo Figueira
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Cohen Tannoudji nos 50 anos
da licenciatura em Física da FCUP
Carla Carmelo Rosa, João Penedones,
Bruno Amorim

O Departamento de Física e Astronomia (DFA) da
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
assinalou os 50 anos do curso de licenciatura em
Física, na passada semana de 20-25 de Outubro.
As celebrações arrancaram com uma palestra pelo
professor Cohen-Tannoudji, que recebeu o prémio
Nobel da Física em 1997 pelo desenvolvimento de
métodos para arrefecimento e confinamento de

O Instituto Superior Técnico, através do seu Instituto de
Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN), organizou neste verão
duas ações de formação destinadas a professores do ensino secundário: lasers (7 a 11 de julho) e fusão nuclear (8 a
12 de setembro).
A ação de formação em lasers teve 12 participantes (imagem de cima), selecionados de um total de 45 candidatos.
Os professores tiveram uma formação base em fundamentos de lasers e aplicações – na medicina, indústria, sociedade, ciência, e outras áreas – e puderam visitar laboratórios
de investigação operados pelos investigadores do IPFN.
A segunda metade da formação consistiu numa visita ao
Laboratório Rutherford Appleton, perto de Oxford, Reino
Unido. Lá, os participantes tiveram oportunidade de ficar a
conhecer de perto alguns dos lasers mais poderosos à face
da Terra, como os sistemas Vulcan e Astra, aprender quais
as aplicações futuristas em desenvolvimento na Lasers for
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Science Facillity, além de visitarem outras infraestruturas
de investigação únicas como a fonte de neutrões e muões
ISIS e o sincrotrão Diamond. Os professores ficaram ainda
alojados num college histórico da Universidade de Oxford,
o que lhes permitiu conhecer o interior de uma das mais
prestigiadas instituições académicas do mundo.
A ação de formação em fusão nuclear contou com a participação de 13 professores do ensino secundário (imagem de
baixo), provenientes de vários pontos do país e selecionados entre cerca de 75 candidatos. Durante três dias os professores assistiram a várias aulas proferidas por investigadores do IPFN e do JET focadas nos vários aspectos da física,
tecnologia e engenharia da Fusão nuclear. O programa da
ação de formação contou com uma visita ao tokamak JET,
também perto de Oxford, onde os professores tiveram a
oportunidade de visitar o dispositivo experimental e vários
dos sistemas auxiliares.

O JET (Joint European Torus) é o único dispositivo
de fusão nuclear por confinamento magnético capaz
de operar com misturas de deutério e trítio. O JET é
colectivamente utilizado por mais de 40 laboratórios
membros do consórcio Eurofusion, um consórcio no
qual Portugal é representado pelo IST, contribuindo para o programa mais de 350 investigadores e
engenheiros de toda a União Europeia e da Suíça.
Desde 2000 que a participação portuguesa no JET
tem vindo a aumentar, refletindo a elevada qualidade
e o reconhecimento internacional dos investigadores
do IPFN.
As Ações de Formação promovidas pelo IPFN são
acreditadas pelo CCPFC e são gratuitas. As visitas
aos laboratórios no Reino Unido são patrocinadas
pelo IPFN. Esta iniciativa tem o apoio da Ciência
Viva, TAP, SPF e Laserlab-Europe.
Para saber mais:
http://ipfn.ist.utl.pt/formacoes2014/
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FÍSICA 2014
A 19.ª Conferência Nacional de Física e o 24.º
Encontro Ibérico para o Ensino da Física – conjuntamente designados por “FÍSICA 2014” – tiveram
lugar em Lisboa, de 2 a 4 de Setembro de 2014.
Este encontro bienal é organizado pela SPF e atrai
físicos, professores e estudantes de todo o país e
da vizinha Espanha. O número total de participantes
foi de 250.
Este ano o evento foi organizado e co-patrocinado
pelo Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. A comissão organizadora contou com a preciosa ajuda de uma equipa de 20 estudantes de física
que se voluntarizaram para ajudar durante o evento.
A conferência e o encontro tiveram em destaque os
seguintes três tópicos:
• Física Nobel: Higgs, Supernovas e o Universo,
Grafeno
• Novos Materiais e Física Biomédica
• Ano Internacional da Cristalografia
Houve também sessões dedicadas aos temas
Fronteiras Interdisciplinares, Inovação no Ensino, e
Energia.
No segundo dia teve lugar uma sessão aberta ao
público, onde foi debatida a relação Física - Sociedade. Esta sessão teve como convidados o
presidente da Sociedade Europeia de Física (EPS),
John Dudley, o ex-Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, José Mariano Gago, e o historiador
Kostas Gavroglu. O debate foi seguido pela cerimónia de homenagem a quatro ex-presidentes da

SPF, em reconhecimento do seu papel em prol da visibilidade e impacto da SPF: Augusto Barroso, Carlos Matos
Ferreira, Filipe Duarte Santos e José Dias Urbano. Por fim,
e aproveitando a sua presença, John Dudley apresentou
o Ano Internacional da Luz, iniciativa da EPS cuja celebração foi declarada pela UNESCO para o ano de 2015. Com
esta apresentação as celebrações do AIL2015 em Portugal
foram formalmente abertas.
Além destes destaques, a conferência contou também com
15 palestras convidadas, 42 contribuições orais e mais de
uma centena de pósteres. A participação de jovens cientistas, em particular estudantes de mestrado e de doutoramento, foi especialmente incentivada.
Esta edição contou também com o concurso “C214 - Conheci um cientista na FISICA2014”. Através deste, estudantes
do secundário puderam enviar perguntas sobre os vários
temas da conferência, e os alunos com as melhores perguntas tiveram a oportunidade de apresentá-las no local aos
palestrantes convidados.
O Encontro Ibérico, que é especialmente voltado para professores do ensino básico e secundário, contou com várias
sessões de formação acreditada em temas como a preparação dos alunos para as Olimpíadas de Física, a utilização
de tablets no Ensino de Física, ou o uso de vídeos no ensino
de física experimental. Também teve lugar um interessante
debate sobre a importância dos MOOCS em todos os níveis
de ensino em física.
Por fim, o programa cultural e social, que consistiu numa visita noturna guiada aos Museus de Ciência da Universidade
de Lisboa e no jantar da conferência, criaram um ambiente
perfeito para reunir os participantes e comemorar o 40º
aniversário da Sociedade Portuguesa de Física.

FÍSICA 2014 - programa
Auditório do Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico, Lisboa
Terça-feira, 2 de Setembro
09:00 Cerimónia de abertura
Intervenções
• Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Oliveira
• Presidente da Sociedade Portuguesa de Física,
Teresa Peña
• Presidente do Departamento de Física do IST,
José Sande Lemos
• Reitor da Universidade de Lisboa,
António Cruz Serra
• Ministro da Educação e Ciência,
Nuno Crato

09:40 Cosmologia e Astrofísica I
Nearby stars as detectors of the cosmos
Ilídio Lopes
11:30 Sessão Paralela CNF01-04
Compact stars: Radius to mass relation
Francisco Lopes, José P. S. Lemos, Gonçalo Quinta, Vilson T.
Zanchin
Análise do comportamento da temperatura em séries urbanas
de Portugal
L. Caramelo, A. A. Soares, M. D. Manso Orgaz
Si (100) surfaces functionalized by dual ion implantation: (C+Fe)+
and (C+Ti)+ systems
B. Nunes, N. Franco, A. M. Rego, E. Alves, R. Colaço
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Micromanipulação celular usando fibras óticas
R. S. Rodrigues Ribeiro, R. B. Queirós, O. Soppera, J. Viegas, A.
G. Oliva, A. Guerreiro, P.A.S. Jorge
11:30 Sessão Paralela EIEF01-04
Da experimentação à simulação
A. A. Soares, L. Caramelo, Adelaide Andrade, Francisco Pereira, J.
J. Teixeira, Paula Lopes, Anabela Coelho
Instrumentos de tempo numa colecção científica
Marisa Monteiro, Manuel B. Marques
Prácticas de óptica en la rede UNILabs de laboratorios virtuales
y remotos
C. Carreras, M. Yuste, J.P. Sánchez-Fernández, L. de la Torre, R.
Heradio, J. Sáenz, S. Dormido
easyPET – um sistema PET didático
I. F. C. Castro, L. F. Carramate, P. M. M. Correia, L. M. Moutinho,
D. Oliveira, A. I. Veloso, A. C. P. Ribeiro, A. L. M. Silva, J. F. C. A.
Veloso
14:00 Cosmologia e astrofísica II
Mapping the dark universe: EUCLID mission and the portuguese contribution
Ismael Tereno
Star quakes and extrasolar planets: an enduring synergy
Tiago Campante

16:30 Sessão Paralela CNF05-CNF10
Investigação da distribuição elementar em amostras
ósseas humanas
C. Santos, M. Fonseca, V. Corregidor, M. Guerra, Vidal B,
L. C. Alves, H. Silva, M. L. Carvalho, J. P. Santos, J. C.
Branco, A. P. Jesus
Black hole entropy in d-dimensions through thin matter
shells
Gonçalo M. Quinta, José P. S. Lemos
Estudo da reação de fusão 16O+16º
H. Silva, J. Cruz, C. Santos, A. P. Jesus
Imagiologia de infravermelhos: do betão à nanotecnologia
T. Santos, L. Ferreira, L. C. Gomes, J. S. Amaral, V. A.
F.Costa, V. S. Amaral
A high resolution RPC PET prototype for small animals
P. Martins, A. Blanco, P. Crespo, M. F. F. Marques, R. F.
Marques, P. M. Gordo, M. Kajetanowicz, G. K., L. Lopes,
J. Michel, M. Palka, M. Traxler, M. Couceiro, P. Fonte
Avaliação da performance térmica de materiais: Hot Disk
L. Ferreira, T. Santos, J. S. Amaral, V. S. Amaral
16:30 EIEF – Oficinas 1
18:00 Sessão de Pósteres (CNF & EIEF)

15:50 Inovação no ensino
Cem mil quilómetros de ciência: dois anos de Mundo na Escola
Ana Eiró

Quarta-feira, 3 de Setembro
09:00 Bosão de Higgs I
The Higgs Boson unleashed
Howard Haber

J. J. Teixeira, A. A. Soares

Beyond the Higgs Boson: open questions in particle physics
João Varela

Qchallenge! – atividades experimentais para alunos
olímpicos
F. Oliveira, J. A. Paixão

10:50 Sessão Paralela CNF11-CNF17
Fabricação de microsensores usando tecnologia de Feixe de
Iões Focado (FIB)
R. M. André, M. B. Marques, O. Frazão
Rastreabilidade metrológica do ângulo plano e a cristalografia
F. Saraiva, L. Eusébio, L. Ribeiro, S. Gentil, E. Filipe
Aplicação da espectroscopia de infravermelhos na diferenciação
da deterioração de carnes de caça
C. Saraiva, Ana C. Silva, M. J. Moreira, P. Nascimento, J.M.M.M.
de Almeida
Temperature at the nanoscale: Scanning Thermal Microscopy
M. J. Pereira, J. S. Amaral, N. J. O. Silva, V. S. Amaral
Efeitos não-lineares em fibras óticas convencionais e microestruturadas
M. F. S. Ferreira
Implementação da calibração em espectrofotometria segundo o
VIM3
O. Pellegrino, A. Laundos, E. Filipe
Avaliação do desempenho de dois aparelhos ortodônticos, por
meio de sensores de Bragg
L. Carvalho, P. Roriz, O. Frazão, M. B. Marques
10:50 Sessão Paralela EIEF05-EIEF11
La física recreativa como recurso didáctico de enseñanza y
aprendizaje para los maestros en formación
G. Martínez, F.L. Naranjo, F. Cañada, L. Melo
Clube do ensino experimental das ciências: um espaço de promoção de ciência e tecnologia
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Experiências com radiação infravermelha
L. Peralta, F. Rego

Critérios de apreciação de manuais escolares de física
do 10º ano: implicações e necessidades de um alinhamento curricular
M. B. P. Braga, D. Ruivo, M. A. Nascimento
O programa ESERO
M. Adelina Machado
Campus científicos de verano: física
S. Velasco Maillo, M. J. Santos Sánchez
14:00 Bosão de Higgs II
Higgs boson - here to stay
André David
Overview of Standard Model Higgs boson experimental results in the main fermionic and bosonic decay
channels
Patrícia Muiño
15:30 Inovação no ensino
MOOCs
16:30 Sessão paralela CNF18-CNF23
Estimulação magnética transcraniana profunda através
de sistema de bobinas imersas em líquido condutor
S. Sousa, J. Almeida, P. C. Miranda, R. Salvador, J. Silvestre, H. Simões, P. Crespo
Espectroscopia de impedâncias e de Raman na análise
de granitos porosos
P. R. Prezas, M. P. F. Graça, M.J. Soares, S.K. Mendiratta,
J. Monteiro, H.G. Silva

Produção de Titânio-45 em ciclotrão de baixa energia
para aplicação em imagiologia PET
P. Costa, L.F. Metello, F. Alves, M. Duarte Naia

Deteção de sincronia entre sinais de actividade eléctrica cerebral e muscular
R. Martins, C. Quintão, R. Vigário

New approach to date metallic artifacts using the Uranium-238 radioactive séries
P. I. Girginova, J. Cruz, V. Corregidor, E. Figueiredo, R. J.
C. Silva, C. Cruz

16:30 EIEF - Oficinas 2

Compositional characterization of iron gall inks in manuscripts using non-destructive techniques
R. Viegas, V. Corregidor, M. T. Peña

Ano Internacional da Luz em Portugal
Carlos Fiolhais

18:00 Sessão Pública
Física e Sociedade
John Dudley, Mariano Gago, Kostas Gavroglu

Tributo a Sócios Honorários

Quinta-feira, 4 de Setembro
09:00 Inovação em Materiais I
Experiência clinica com o acelerador EDGE
Sandra Vieira

A escolha de manuais escolares por professors de física: relações entre cultura escolar, cultura e mercado
A. A. Martins, N. M. D. Garcia, M. L. M. Baptista

Aplicações biomédicas de filmes ultrafinos produzidos
pela técnica de automontagem camada-a-camada
Rui Costa

O raio da Terra em alta precisão com o método de Eratóstenes
R. J. Agostinho

10:50 Fronteiras Interdisciplinares
Why is GeV physics relevant in the age of the LHC?
Michael Pennington
11:30 Sessão Paralela CNF24-CNF27
Polarimetry of a Venus type exoplanet
S. F. A. Batista, D. M. Stam
MEMS: fabrication and characterization of microcantilevers
S. Ferreira, K. Pedersen, A. Silva
Numerical simulation of electrical transport in rocks
under mechanical action
T. Queiroz, M. A. Salgueiro da Silva, T. M. Seixas, H. G.
Silva
Resultados recentes do Observatório Pierre Auger
J. Espadanal
11:30 Sessão EIEF12-EIEF15
Sensores no ensino experimental de física: um contributo para uma utilização significativa
M. Lambéria, I. Chagas

Um olhar sobre o projeto “Escolher Ciência”
S. Leal, V. Monteiro, H. Fernandes
14:00 Inovação em Materiais II
Graphene: a paradigm in fundamental and applied physics
Eduardo V. Castro
10:50 Fronteiras Interdisciplinares
A física ao serviço do património
Francisco Gil
15:50 Sessão de Pósteres (CNF)
15:50 Inovação no Ensino
Novos programas de F&Q A
Carlos Fiolhais
Followers de la Física… ¡Ya están en nuestras aulas!
Pablo Nacenta Torres
17:20 Fronteiras interdisciplinares
Física e a Energia
Carlos Varandas
Encerramento
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