Comemoração dos 30 anos
da LEFT/MEFT
Teve lugar no passado mês de dezembro a cerimónia que lança as comemorações do 30.º aniversário
da Licenciatura / Mestrado em Eng. Física Tecnológica (LEFT/MEFT, respectivamente) do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Este
curso, recorde-se, alcançou em 2016 o primeiro
lugar no ranking geral das médias de entrada de
cursos de ensino superior em Portugal, um feito
inédito para um curso de física.

Nova página web da SPF
Foi inaugurada no final do ano passado a nova página web
da Sociedade Portuguesa de Física. Com uma organização
melhorada e um design mais leve em relação à anterior, é
agora mais fácil encontrar informação, que também está
mais atualizada.
Além da página principal da SPF, também as páginas das
Divisões vão começar a ser adaptadas para o novo design,
com novas páginas a serem criadas em breve.

A LEFT começou por atrair alunos vindos de outros
cursos, tendo esse grupo pioneiro concluído a
licenciatura em 1987. Em 1990 licenciaram-se os
primeiros alunos a realizarem uma licenciatura integralmente em Eng. Física Tecnológica.
A comemoração contou com mais de duzentos
participantes, entre alunos, alumni, docentes e
funcionários do Dep. Física. Foram apresentados
testemunhos de alunos, ex-alunos e docentes
relacionados com as várias gerações do curso,
e os alunos do 5.º ano aproveitaram a ocasião
para proferir o Juramento dos Finalistas.
O dia encerrou com um jantar comemorativo,
testemunhos adicionais e entrega de prémios
a professores do curso.

Olimpíadas de Física
Está a iniciar-se mais um ciclo das Olimpíadas Portuguesas
de Física. Decorre durante o mês de Fevereiro a Fase de
Escola, com a Fase Regional agendada para 29 de Abril e
a Fase Nacional, em Lisboa, a ter lugar nos dias 2 e 3 de
Junho.
Para mais informações: http://olimpiadas.spf.pt/
.

Notícias da SPF
Projecto MEDEA
Está igualmente a decorrer a 8.ª edição do Projecto
MEDEA, correspondendo ao ano 2016/17. Foram
já seleccionadas as 25 equipas participantes que
receberão o equipamento para efectuarem as
medições. O projecto teve início a 1 de Fevereiro,
prolongando-se por 22 semanas.
Para mais informações: http://medea.spf.pt/

Para os físicos e amigos da física.
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