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FÍSICA 98
11.a Conferência Nacional de Física
8.° Encontro Ibérico para o Ensino da Física
A Física 98 realizou-se de 7 a 10 de
Setembro no Forum da Maia, contando
com cerca de 700 participantes, dos quais
cerca de 400 eram professores do Ensino
Superior e investigadores.
Presidiu à sessão de abertura o
Ministro da Ciência e da.Tecnologia, que
destacou a importância deste evento para
o desenvolvimento da Física em Portugal.
Realizaram-se 10 sessões plenárias, 12
sessões convidadas, 58 comunicações
orais e foram expostos 290 posters.
Na Física 98 foi dado um relevo espe
cial a duas áreas temáticas - Física da
Terra e do Ambiente e Física Médica - as
quais, pelo desafio que representam para
a Física, suscitaram um grande entusi
asmo por parte dos participantes.
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delas, que nos deram o seu ponto de vista
sobre a problemática do ensino experi
mental da Física.
Integrada no Encontro decorreu uma
exposição muito significativa de material
científico e didáctico disponível no mer
cado, que contou com 12 empresas. Duas
delas promoveram “workshops" orientadas
por físicos estrangeiros.
No decurso da Conferência, aproveitou-se a presença do Prof. John Barrow
para fazer o lançamento do seu último livro
traduzido em português: “O Mundo dentro
do Mundo”.

As sessões plenárias tiveram uma
grande adesão, não só pela actualidade
dos temas escolhidos, como pela quali
dade dos oradores.

O programa social consistiu num
Concerto oferecido aos participantes, rea
lizado no auditório do Forum da Maia,
numa visita ao Porto Histórico seguida de
um passeio de barco no Rio Douro e de
uma visita às caves do vinho do Porto. O
Jantar da Conferência realizou-se no
Restaurante Três Séculos, das Caves
Taylor’s e decorreu com grande animação.

As actividades do Encontro Ibérico
decorreram com a participação dos cole
gas da Real Sociedade Espanhola de
Física, sendo também de destacar a pre
sença da Prof.§ Lillian McDermott, concei
tuada autora de vários livros sobre o
Ensino da Física, e a realização de 3
Mesas Redondas temáticas. Salienta-se a
presença inovadora de alunos numa

Na sessão de encerramento foi feito
um breve balanço do modo como decor
reu a Física 98, contando com as presen
ças do Presidente e do Secretário-Geral
da Sociedade Portuguesa de Física, do
Presidente da Real Sociedade Espanhola
de Física, do Reitor da Universidade do
Porto, tendo sido presidida pelo
Presidente da Câmara Municipal da Maia.
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