EDITORIAL
Este número da Gazeta de Física é marcadamente diferente dos anteriores pelo seu conteúdo
e pela sua intenção. Com efeito, o seu conteúdo é quase integralmente dedicado à publicação
dum conjunto de relatórios sobre a situação da Física em Portugal elaborados por cientistas
portugueses conceituados que, para o efeito, foram convidados pela Sociedade Portuguesa de Física.
Pretende-se com estes relatórios por um lado reunir informação detalhada sobre a situação actual,
por outro dar início a uma reflexão séria sobre as perspectivas desejáveis do desenvolvimento da
investigação em Física a curto e médio prazo. Embora os relatórios aqui apresentados e as opiniões
neles expressas sejam da inteira responsabilidade dos seus autores, não reflectindo portanto qualquer
posição oficial da SPF sobre os assuntos versados, é nossa opinião que eles constituem uma oportuna
base de trabalho para que, no futuro próximo, seja possível obter amplos consensos no seio da
comunidade dos físicos portugueses quanto ao desenvolvimento que se pretende e às medidas que,
para tal, urge tomar. Seria, pois, extremamente importante que estes relatórios dessem lugar a um
amplo debate e que outras opiniões e sugestões surgissem. A Gazeta de Física, que chega
regularmente a todos os sócios da Sociedade, pode ser um veículo privilegiado para este debate
e para que os sócios interessados expressem os seus pontos de vista. A palavra é, a partir de
agora, dos sócios.
A iniciativa de pedir estes relatórios e de os publicar na Gazeta de Física foi da inteira
responsabilidade do Secretariado-Geral e do Conselho Directivo cessantes da SPF, que terminaram
os seus mandatos em 28 de Fevereiro último, data em que os novos órgãos nacionais foram eleitos
em Assembleia Geral da SPF. Esperamos, ao ter tomado esta iniciativa, ter contribuído para que
a Física portuguesa seja melhor conhecida no seio da nossa própria Sociedade e para promover
uma reflexão séria sobre o que queremos vir a ser no futuro.
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