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O número total de Sócios nos registos do
computador é de 952.
Na mesma altura do ano de 1984 a situa
ção era a seguinte:
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1- Delegação Regional de Lisboa
1.1

Anúncio de Colóquios

• A Delegação Regional de Lisboa vai orga
nizar em 1986 vários colóquios que oportu
namente serão anunciados mediante cartaz.
Os colóquios terão lugar na sede da Socie
dade Portuguesa de Física, Avenida da
República, 37-4.°. O primeiro desses coló
quios terá lugar, no dia 3 de Março às
21 horas e versará o tema:
— «A Investigação em Física na Área de
Lisboa: Prioridades e Organização».
Participarão neste colóquio os presidentes
dos departamentos de Física das Universi
dades e Institutos da área de Lisboa. O coló
quio será moderado pelo Doutor Augusto
Barroso, coordenador da Divisão de Física
Nuclear e Partículas da SPF.
• Foram sugeridos os seguintes temas para
outros colóquios:
—A Entrada para o CERN e a Física
Portuguesa um ano depois.
Data previsível — Novembro de 1986.
—A Física e os contratos de investigação
do Ministério da Indústria um ano depois.
Data previsível — Outubro de 1986.
— Os «Curricula» de Física das Licencia
turas do ramo educacional.
Data previsível — Setembro de 1986.

Sócios com as quotas pagas até 1985 .........
Sócios com as quotas pagas até 1984 .........
Sócios com as quotas pagas até 1981/82/83
Sócios com as quotas pagas até 1978/79/80
Sócios com as quotas pagas até 1976/77 ....

8
370
224
90
76

A Direcção da Delegação regista com pra
zer a receptividade dos sócios ao esforço de
actualização desenvolvido em 1985, e espera
poder implementar em 1986 um sistema de
actualização contínua, logo que a Sociedade
disponha de um microprocessador apropriado.
1.3 Curso sobre Aquisição e Tratamento de
dados em Experiências Laboratoriais

Na sequência dos dois cursos de reciclagem
que a Delegação Regional de Lisboa organizou
em 1985 sobre Microprocessadores no Ensino,
esta Delegação organizará, em Setembro ou
Outubro de 1986, um curso, para um número
limitado de participantes, sobre Aquisição e
Tratamento de dados em pequenas Experiên
cias de Laboratório utilizando microprocessa
dores. O Curso será orientado pelos Profs. An
tónio Moreira Gonçalves e António de Almeida
Melo. As pessoas interessadas deverão dirigir
uma carta à Delegação Regional de Lisboa
solicitando inscrição.
2. Delegação Regional do Porto
Situação do pagamento de quotas em Janeiro 1986
Evolução nos últimos 4 anos

%

1.2 Situação do pagamento de quotas
em Novembro 1985

%
Sócios com as quotas pagas até 1986
4 0,4
Sócios com as quotas pagas até 1984 ou 85 606 63,7
Sócios com as quotas pagas até 1981/82/83 132 13,9
Sócios com as quotas pagas até 1978/79/80 76 8,0
6,8
Sócios com as quotas pagas até 1976/77 ... 65
Sócios com morada desconhecida .............. 25 2,6
Sócios que desistiram ................
15
1,6
2
0,2
Sócios que faleceram ................
36
3,8
Sócios com a situação indefinida

a) Número de sócios inscritos até 21 /1 /86
b) Sócios inscritos até Dezembro de 1982
Sócios com quotas pagas até Dez. 82
c) Sócios inscritos até Dezembro de 1983
Sócios com quotas pagas até Dez. 83
d) Sócios inscritos até Dezembro de 1984
Sócios com quotas pagas até Dez. 84
Sócios com quotas em atraso até 1 ano
é) Sócios inscritos até Dezembro de 1985
Sócios com quotas pagas até Dez. 85
Sócios com quotas em atraso até 1 ano
Sócios com quotas em atraso até 2 anos

471
346
125
369
207
384
173
222
455
195
244
293

36,1
56,1
45,1
57,8
42,4
53,6
64,4
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3. Relações Internacionais
3.1

IUPAP

Rectifica-se o nome do representante da
Universidade Técnica de Lisboa na Liaison
Committee portuguesa (cf. Gaz. Fís. 8, 108,
Julho 1985): o representante é, efectivamente,
o Prof. J. Mariano Gago.
3.2 Física para o Desenvolvimento

Como é sabido (Gaz. Fís. 8, 64, Abril
1985), a Sociedade Europeia de Física criou,
há cerca de um ano, o Interdivisional Group
Physics for Development (IGPD), cuja primeira
finalidade é «encorajar trabalho experimental
de investigação em Física, envolvendo colabo
ração entre físicos de países industrializados e
de países em via de desenvolvimento». Os projectos podem situar-se também na área do
ensino da Física a nível secundário ou superior.
O IGPD não é uma fonte de financiamento
de projectos; mas poderá recomendar a outras
organizações, de âmbito regional ou interna
cional, a concessão de financiamentos comple
mentares dos que estejam assegurados pelas
partes intervenientes.
Acedendo ao pedido de divulgação rece
bido, sugere-se aos físicos portugueses que
procurem colaborar com o IGPD. Efectiva
mente, dado que Portugal é considerado «país
em via de desenvolvimento», a nossa capaci
dade de intervenção é particularmente ampla.
A título de exemplo ocorre mencionar:
(i) pedido de apoio a projectos concretos
envolvendo grupos portugueses e grupos
de países industrializados;
(ii) pedido de apoio a projectos concretos
envolvendo grupos portugueses e de
outros países em via de desenvolvimento
(nomeadamente de língua portuguesa,
para os quais estaríamos especialmente
vocacionados—pelo menos quando di
gam respeito ao ensino da Física);
(iii) colocação de pedidos ou ofertas de cola
boração, deixando ao IGPD a tarefa de
encontrar ofertas ou pedidos compatíveis.
Quaisquer ideias, propostas ou «declarações
de princípio» (letters of intent) podem ser diri
gidas ao presidente do IGPD, Prof. E. Lille22

thun, Department of Physics, University of
Bergen, Allegt. 55, N-5000 Bergen, Noruega
ou ao Secretariado da EPS, P.O. Box 69,
CH-1213 Petit-Lancy 2, Suíça; será vantajoso
remeter, sempre que possível, cópia à SPF.
3.3 Europhysics Letters

Graças ao esclarecido apoio da Fundação
Calouste Gulbenkian a Sociedade Portuguesa de
Física tornou-se um dos «associate members»
da nova revista europeia — juntamente com
as sociedades austríaca, alemã, húngara, yugoslava, suíça, turca e um grupo de quatro socie
dades escandinavas; como é sabido os «sócios»
principais são as sociedades francesa, italiana
e inglesa (cf. Gaz. Fís. 8, 117, Julho 1985).
Solicita-se aos investigadores portugueses que
encarem a hipótese de publicar alguns dos seus
melhores trabalhos em Europhysics Letters (e
não apenas em Phys. Rev. Letters...). A assi
natura anual de Europhys. Lett. custa 55 francos
suíços para os sócios da EPS (quota 44 francos
suíços; 22 até aos trinta anos de idade).
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