Nova Casa, Nova Vida
Os serviços centrais da SPM foram recentemente transferidos para o n. 45 da
Avenida da República e renovados, para melhor se adaptarem às actividades
da Sociedade. Esperamos a sua visita.
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Como é certamente do conhecimento de todos os
associados, os serviços centrais da Sociedade
Portuguesa de Matemática foram transferidos da
Avenida da República n ° 37 para outro prédio, na
mesma Avenida, o n. 45,3° esquerdo.
Esta escolha foi feita após consideração de outras
alternativas, e acabou por se revelar vantajosa quer na
localização quer no espaço que era necessário. Tal
como nas antigas instalações, estão sedeadas agora
neste endereço, para além da SPM, as Sociedades
Portuguesas de Física, Química e Filosofia.
Com a mudança, as salas atribuídas à SPM foram
renovadas, tendo-se adquirido mobiliário e
computadores novos, para substituição dos materiais
já um pouco obsoletos transferidos das antigas
instalações. Temos também novo software para
registo da contabilidade.
Os serviços centrais da S P M estão então
instalados em quatro salas. Estas salas estão
atribuídas, respectivamente, ao Gabinete de
Imprensa, ao secretariado da SPM, aos secretariados
do Centro de Formação e das Olimpíadas e à Loja.
Trabalham na sede, ao todo, oito pessoas: Renata
Ramalho, Ana Figueiredo e a estagiária Sílvia Dias no
Gabinete de Imprensa, Helena Teves no secretariado
da SPM, Célia Folgado e Teresa Pires no Centro de
Formação, Margarida Pinto nas Olimpíadas e Ana
Rita Ferrer na Loja, substituindo Francisco
Estorninho, que até há pouco tempo assegurou estas
tarefas, e a quem agradecemos o empenho e
dedicação.
a

64i

Caderno_4
quinta-feira, 20 de A g o s t o de 2 0 0 9 10:54:52

Este elevado número de colaboradores é sinal do
grande dinamismo actual das actividades da SPM. De
facto, é com agrado que registamos um aumento
muito significativo na actividade do Centro de
Formação (em relação ao ano passado) e esperamos
em breve ter também um aumento de vendas da Loja,
em resultado de um contacto mais activo com os
associados.
E também conhecida a presença frequente da
SPM ou dos seus representantes nos meios de
comunicação social, o que reflecte a qualidade do
trabalho do Gabinete de Imprensa.
As Olimpíadas da Matemática são desde há
muito uma actividade central para a SPM, tendo
também crescido com o tempo. Sinais disto são o
aumento de participantes de ano para ano e o maior
apreço do público, que no ano passado escolheu João
Guerreiro, olímpico medalhado com ouro nas
Olimpíadas Iberoamericanas de Matemática, como
jovem do ano, num concurso organizado pelo Rádio
Clube Português.
Finalmente, o secretariado da SPM, sendo o
serviço que se encarrega de tarefas de cariz mais geral,
tem visto crescer a sua actividade em função dos
vários projectos que a SPM tem desenvolvido, que
tem sempre acompanhado com grande dinamismo.
Convidamos assim os nossos associados, que
ainda não conheçam a nova casa, a fazer uma visita ao
n.° 45, 3. esquerdo da Avenida da República para
conhecer as nossas instalações e a nossa equipa. E3
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