Encontros 2010

Os associados da SPM têm bons motivos para estarem atentos à agenda de
actividades do próximo ano. Do Encontro Nacional da SPM ao III Encontro
Ibérico de Matemática, passando pelas habituais Tardes de Matemática, são
vários os eventos a não perder.
O ano de 2010 será marcado por diversas
actividades interessantes para a comunidade
matemática portuguesa. Aos projectos promovidos
habitualmente pela SPM, tais como as Tardes de
Matemática e as Jornadas de Matemática SPM/CIM,
junta-se em 2010 a celebração do Encontro Nacional
da SPM e do III Encontro Ibérico de Matemática.
O Encontro Nacional terá lugar nos dias 8, 9 e 10
de Julho de 2010, na Escola Superior de Tecnologia
e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria e está
estruturado em torno de três eixos distintos: a
investigação, o ensino e a divulgação da matemática.
Por essa razão, para além dos eventos ligados à
investigação, o encontro contará também com sessões
vocacionadas para professores de todos os níveis de
ensino, estudantes e curiosos da matemática em geral.
Como tal, pensamos que se trata de um encontro de
grande interesse para todos os associados da SPM.
Este encontro comemora os 70 anos da criação da
SPM e conta com a colaboração especial da APDIO e
da SPE, que aceitaram amavelmente o convite para
celebrar o evento connosco e para organizar sessões
temáticas em Investigação Operacional e em
Probabilidades e Estatística. É uma colaboração que
muito nos orgulha e que esperamos que seja um
incentivo a laços mais estreitos entre as nossas
sociedades.
As sessões temáticas dinamizadas pela APDIO e
pela SPE constituem duas das nove sessões paralelas
do encontro, sendo as outras: Álgebra e
Combinatória, Análise e EDPs, Geometria e
Topologia, Sistemas Dinâmicos, Ensino da
Matemática, História da Matemática e Matemática
nas Ciências e Tecnologia. A estrutura geral do
encontro será a usual: para além das nove sessões
paralelas, haverá conferências plenárias proferidas
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por matemáticos de renome e mesas redondas para
discussão da situação da matemática em Portugal.
Salienta-se que, como é tradição, o Encontro Nacional
será precedido de cursos orientados para professores
do Ensino Básico e Secundário. No decorrer do evento
terá lugar a Assembleia Geral que elegerá a nova
direcção.
Os Encontros Ibéricos são organizados
conjuntamente pela SPM e pela RSME (Real Sociedad
Matemática Espafíola) desde 2007, e recuperam a
tradição interrompida em 1990 das Jornadas
Hispano-Lusas de Matemática. A consolidação destes
encontros é essencial para ambas as sociedades, pois
representa uma oportunidade excelente para
aumentar a cooperação científica entre os dois
países.
Cada Encontro Ibérico centra-se em três áreas
científicas que, na edição de 2010, serão: Lógica e
Computação, Análise Numérica e Optimização,
Teoria das Cordas e Física Matemática. Além das
conferências plenárias, terão lugar sessões específicas
para cada área de concentração, favorecendo assim a
partilha de conhecimentos e ideias entre matemáticos
espanhóis e portugueses. Após a celebração do I
Encontro Ibérico em Fevereiro de 2007, na Fundação
Gulbenkian, e do segundo em Outubro de 2008, na
Universidade da Extremadura, o III Encontro Ibérico
terá lugar nos dias 1, 2 e 3 de Outubro de 2010 na
Universidade do Minho. A SPM e a RSME esperam
que a calendarização do encontro para o primeiro fim¬
-de-semana de Outubro dos anos pares se mantenha
no futuro e que esta se torne uma data de referência
no calendário científico hispano-luso.
A Direcção encoraja todos os associados a
divulgar, colaborar e participar nos eventos do
próximo ano. Precisamos da colaboração de todos. E3

