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A Gonçalo Figueira, que cessa as
suas funções como editor da Gazeta
de Física
Em 2007, a direção da SPF de então, presidida por
Augusto Barroso, lançou-me o desafio de ser editora da
Gazeta de Física. Aceitei e convidei o Gonçalo Figueira para
se juntar ao projeto. Trabalhando os dois no Técnico, era
prático. E a eficácia do Gonçalo na comunicação da
Ciência era para mim já tão certeira como os lasers do seu
laboratório no GOLP.
Ainda recordo a alegria dos primeiros momentos para
mudarmos o lay-out, idealizarmos uma nova estrutura de
secções, convidarmos a comissão científica, selecionarmos
os autores convidados do primeiro número, analisarmos
os primeiros orçamentos. Vivemos juntos a aventura de
criar o espirito da Gazeta do seculo XXI, tentando escutar
o que os sócios nos diziam e queriam ver publicado,
medindo o pulso do público na fascinação das notícias da
física. E fomos tecendo devagarinho a participação da
SPF no blogue do Expresso, que durou uns três anos, a Próxima Gazeta:
Número especial
aventura da criação da Gazeta de Física digital, a página
50 anos do
da Gazeta de Física no Facebook,
a Newsletter
dade
SPF.
Reactor
Português
Investigação
O nosso último projeto foi o da edição de artigos sobre a
Física em Portugal no século XX, que viria a ficar concluído
em 2015, nas celebrações em que ambos nos envolvemos,
do Ano Internacional da Luz.
Nem sempre foi fácil decidir, e os recursos disponíveis
sempre em geral limitados. As negociações com empresas
de produtos web lentas e aborrecidas. Alguns autores
pareciam pouco abertos a sugestões, ou até a aceitarem
as regras básicas de peer review, para nós um princípio.
Mas as reuniões com o Gonçalo Figueira nunca pesavam.
As questões difíceis, o Gonçalo desfazia-as habilmente
com o sol do seu humor alentejano. Assim fazia deslizar
as coisas, como o azeite das oliveiras de Elvas, onde tem
as suas raízes.
Em 2013, ano em que assumi a Presidência da SPF,
não podia ter deixado a Gazeta de Física em melhores
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mãos. A Gazeta de Física que pensámos consolidou-se, amadureceu. Como sócia da SPF,
orgulho-me da Gazeta de Física dirigida pelo
Gonçalo Figueira e quero expressar o meu profundo
agradecimento por tantos anos de trabalho de
qualidade e nível internacional. Muito obrigada!
Teresa Peña
Fevereiro 2018

