EDITORIAL
Com o presente número inicia a Gazeta de Física

uma fase de renovação, que se deseja estender
para além do formato e aspecto gráfico. Procura-se assim corresponder às cresce ntes exigências

co locadas à SPF na sociedade portuguesa,
nom eadam ente no campo da divulgação

cientifica, co ntribuindo para uma crescente

tomada de consciência colectiva sobre o papel
essencial desempenhado pela Física nos mais
variados domlni os da actividade humana.
A Gazeta deve ser o veículo privilegiado de
comunicação da Sociedade com os seus sócios e
com o meio exterior, reflectindo o pulsar de uma
comunidade cientifica activa e constituindo um

espaço perman ente aberto ao debate das
questões ligadas à Física. Procurar-se-á a maior
coerência e intencionalidade no conjunto de
artigos seleccionados para cada número da
Gazeta.
Muito há a melhorar e a corrigir depois deste
núm ero. Se rá um trabalho a desenvolver ao
longo do corrente ano, procurando atingir um

modelo consentâneo com os objectivos acima

referidos. Contamos para isso com a adesão e
estímulo dos sócios da SPF, expressa por meio de
criticas e sugestões. Novos manuscritos para

publicação, notícias actuais, tópicos para debate

e aprofundamento, questões com interesse para

alunos, professores e investigadores, contribuirão decerto para a desejada renovação da
Gazeta de Física.

A Direcção

A Gazeta de Física publ ica artigos, com índ ole de

divulgação, considerados de interesse para estudantes,

professores e invest..i gadorcs em Física. Deverá constituir

também um espaço de informação para as acti vidades da
SPF, nomeadamen te as suas Delegações Regionais e
Divisões Técnicas. Os artigos podem ter índole teórica,
experimcnt.al ou aplicada, visando promover o interesse
dos jovens pelo estudo da Física, o intercâmbio de ideias
e ex periências profiss ionais entre os que ensinam,
investigam ou aplicam a Física. As opiniões ex pressas
pelos autores não representam necessariamente posições
da SPF.
Na capa :

Os manuscritos devem ser submetidos cm duplicado,
daclilografados em folhas A4 a dois espaços (máximo
equivalente a 4000 palavras, incluindo figuras; 1 figura
corresponde em média a 140 palavràs). Deverão ter
sempre um curto resumo, não excedendo J30 palavras.
Deve ser indicado o(s) cndercço(s) completo(s) das instituições dos autores. Agradece-se o envio do texto em
disquete (de preferência «Word» para Macintosh ou PC).
Os originais de figuras devem ser apresentadas em folhas
separadas, prontos para reprodução. Endereço para corres)X>ndência: Gazeta de Física - Sociedade Portuguesa
de Física, Av. da República, 37-4. 0 - 1000 Lisboa.

Einstei n enviou esla fotograna a todos os seus amigos, no dia do seu an lverdrlo, no ano de 1951.

