Eleições para a Divisão Técnica de Educação
A Divisão Técnica de Educação é na Sociedade Portuguesa de Física a divisão com maior
número de membros, desenvolvendo uma actividade que interessa sobretudo aos professores do
ensino secundário e às Escolas de todo o País. Tendo sido a coordenação desta divisão feita em
Lisboa nos últimos anos, a sua actividade tem sido sobretudo centrada nesta região o que diminui a
capacidade de intervenção da Divisão e não facilita uma coordenação efectiva das actividades que se
realizam por todo o País.
Chegada a altura da eleição de uma nova equipa coordenadora, o Conselho Directivo da SPF,
reunido em Coimbra no dia 24 de Maio, analisou o problema e decidiu propor aos sócios uma consti
tuição mais alargada da equipa de coordenação, com um coordenador e seis vogais, dois de cada
Região — Norte, Centro, Sul e Ilhas.
Com o fim de cumprir o disposto nos Estatutos no referente à eleição de uma nova equipa de
coordenação, estão abertas até ao final do mês de Agosto as candidaturas para a coordenação
da Divisão Técnica de Educação. As candidaturas deverão ser enviadas para a sede da SPF, Av.
da República, 37-4.°, 1050 Lisboa, subscritas por um número mínimo de cinco membros, com uma
breve descrição do programa de actividades a desenvolver.
O processo eleitoral decorrerá durante a Conferência Nacional Física 96, em Faro de 13 a 16
de Setembro. As listas candidatas com a indicação da data limite de recepção dos votos por corres
pondência serão oportunamente enviadas a todos os membros da Divisão. Para um sócio se inscre
ver na Divisão basta telefonar, escrever ou enviar um fax para a sede da Sociedade expressando
essa intenção, mencionando o nome e número de sócio.

Eleições para a Divisão Técnica de Física Atómica e Molecular
Tendo chegado o fim do mandato da equipa coordenadora desta divisão e com o fim de cum
prir o disposto nos estatutos no referente à eleição de uma nova equipa de coordenação, estão aber
tas até ao final do mês de Agosto as candidaturas para a coordenação da Divisão Técnica de
Física Atómica e Molecular. As candidaturas, que deverão integrar um coordenador e pelo menos
dois vogais, devem ser enviadas para a sede da SPF, Av. da República, 37-4.°, 1050 Lisboa, subs
critas por um número mínimo de cinco membros, com uma breve descrição do programa de activida
des a desenvolver.
O processo eleitoral decorrerá durante a Conferência Nacional Física 96, em Faro de 13 a 16
de Setembro. As listas candidatas com a indicação da data limite de recepção dos votos por corres
pondência serão oportunamente enviadas a todos os membros da Divisão. Para um sócio se inscre
ver na Divisão basta telefonar, escrever ou enviar um fax para a sede da Sociedade expressando
essa intenção, mencionando o nome e número de sócio.
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