NOTA DE ABERTURA

REGRESSO AO TRABALHO
Quando este número da "Gazeta" chegar às mãos dos leitores
já o Verão se escoou quase por inteiro, esperamos que com
proveito para todos.A hora é a de regressar aos labores de
mais um ano de trabalho, esperando também que ele seja em
todos os capítulos de ampla e generosa realização pessoal.
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Feita a chamada de atenção para estes conteúdos,faz-se notar
que a distribuição da "Gazeta" é contemporânea da 13ª Conferência Nacional de Física, promovida pela Sociedade Portu-
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guesa de Física (SPF) em Évora.É um evento maior que não
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poderia passar em claro na "Gazeta". Aberto o "apetite" dos
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leitores, só nos resta marcar encontro no Alentejo, encontro
esse do qual daremos conta na próxima edição.
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Outra referência vai para a entrevista com DIOGO GASPAR
SILVA. Trata-se do jovem portuense que ganhou a edição deste ano do Prémio Mário Silva,um bom exemplo do que pode
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ser feito, neste caso em parceria da SPF com a editora Gradiva
e o jornal "Público",para incentivar os jovens talentos nesta
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disciplina tão mal-amada nas escolas portuguesas.
Das iniciativas da SPF às notícias da Física em Portugal e no
mundo, passando pelo mundo dos livros e a opinião, de tudo
há um pouco nesta edição para captar o interesse dos leitores.
Destacamos,em particular, a entrevista com o físico brasileiro
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CONSTANTINO TSALLIS, que esteve há pouco entre nós, e
o artigo de opinião sobre a autonomia universitária de
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CARLOS SÁ FURTADO, ex-director da "Gazeta".
Boas leituras até ao nosso regresso com uma "Gazeta" que
queremos ainda mais actual e actuante.

