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Encontro Nacional da SPM
O Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática (ENSPM)
decorrerá na Universidade do Algarve, em Faro. Entre os dias 9 e 11 de Julho, matemáticos e todos os que se interessam pela matemática poderão
participar neste encontro que promove a troca de experiências, de conhecimentos e de ideias. Nesta edição do ENSPM, as sessões temáticas privilegiarão as áreas de Álgebra e Combinatória, Análise e Equações com Derivadas
Parciais, Geometria e Topologia, Matemática nas Ciências e Tecnologia,
Sistemas Dinâmicos, História da Matemática, Probabilidades e Estatística,
Optimização/Investigação Operacional, e Ensino da Matemática. Para além
das sessões temáticas, o programa do ENSPM inclui as sessões plenárias de
Miguel F. Anjos, Luís Barreira e Luísa Mascarenhas, e ainda o Curso Acreditado sobre o Ensino da Matemática, destinado a professores do Ensino
Básico ou Secundário (15 horas e 0,6 créditos).
As inscrições no ENSP deverão ser efectuadas através do site oficial do
ENSPM em http://www.enspm12.spm.pt/pt/
25o Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática
O 25o Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática
(SNHM) vai ter lugar nos dias 15 e 16 de Junho, no Departamento de Matemática da FCTUC (dia 15) e no Museu da Ciência da UC (dia 16).
Para aceder ao programa completo, para efectuar a inscrição ou para
obter informações adicionais, consulte a página do SNHM a partir de
http://spm.pt/snhm_encontros ou de
http://www.uc.pt/fctuc/dmat/noticias/SNHM25
Actas da 5o Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática
Já estão disponíveis na Loja SPM as atas do 5o Encontro Luso-Brasileiro
de História da Matemática, realizado em Castelo Branco, em 2007.
São cerca de 550 páginas que reúnem as atas do Encontro, aprovadas
por Referees, e que apresentam também o registo fotográfico do evento. O
livro foi editado com o apoio da Câmara Municipal de Castelo Branco.
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Eleições gerais da SPM e da Delegação Regional do Sul e Ilhas editais para consulta
Está disponível para consulta no site oficial da SPM o edital para a
realização de eleições dos órgãos Estatutários da SPM. O prazo para apresentação de listas para o Conselho Fiscal, a Mesa da Assembleia Geral e a
Direcção termina a 18 de Junho.
O edital para realização de eleições para a Delegação Regional do Sul e
Ilhas está também disponível no site da SPM. O prazo para apresentação
de listas termina no dia 15 de Junho.
Homenagem a Alan Turing
Academia das Ciências de Lisboa, 8 de Novembro, às 14h30
Por ocasião do centenário do nascimento de Alan Mathison Turing (19121954), pioneiro da lógica matemática e computação, realiza-se na Academia
das Ciências de Lisboa uma pequena homenagem sobre a sua vida e trabalho.
É dada especial atenção ao impacto do seu trabalho na ciência e cultura
actuais.
O postulado de Church-Turing: desafios e actualidade
Luís Antunes (U. Porto)
O impacte do postulado de Church-Turing nas ciências
José Félix Costa (U. Técnica de Lisboa)
Turing e a filosofia da mente
Sofia Miguens (U. Porto)
Turing: cientista da natureza
Carlos Lourenço (U. Lisboa)
Organização: Fernando Ferreira (U. Lisboa e ACL)
Exposição “Formas & Fórmulas”
O Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de
Lisboa acolhe entre 1 de Junho de 2012 e 28 de Abril de 2013 a exposição
“Formas & Fórmulas”. Esta exibição mostra como interagem imagens e
conceitos da Geometria e da Álgebra, relacionando fórmulas matemáticas
com modelos geométricos, objetos de uso comum e formas de arquitectura.
A instalação “Formas e Fórmulas” inclui também um módulo da exposição Imaginary, conhecida pela sua componente lúdica e interactiva.
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“A Matemática em Portugal, uma questão de educação”
“A Matemática em Portugal, uma questão de educação”, de Jorge Buescu, é o mais recente título da colecção de ensaios da Fundação Francisco
Manuel dos Santos (http://www.ffms.pt), que em breve estará também
disponível na Loja SPM (www.spm.pt/catalogo).
Nesta obra, partindo de uma análise de alguns momentos históricos particularmente relevantes para a matemática em Portugal, o autor aponta a
debilidade do ensino das ciências no país como o principal entrave a que este
se tenha tornado numa referência no campo da ciência e da matemática, em
particular.

European Mathematical Society
O jornal oficial da European Mathematical Society (JEMS) está, a partir de agora, disponível online de forma gratuita para todos os membros
individuais da EMS.
O JEMS publica artigos relacionados com a investigação nos campos da
matemática pura e aplicada, que se distingam pela sua qualidade e relevância
para a comunidade matemática. Para ter acesso a esta publicação, poderá
efectuar a inscrição como sócio da EMS através da SPM.

Congresso Europeu de Matemática
A sexta edição do Congresso Europeu de Matemática, organizado pela
European Mathematical Society (EMS), decorrerá de 2 a 7 de Julho na cidade
de Cracóvia, na Polónia. Este congresso junta prestigiados matemáticos
de todo o mundo e, no seu programa, inclui sessões plenárias, palestras
de convidados, sessões especiais, mini-simpósios, sessão de posters e ainda
mesas redondas, reuniões satélites e entregas de prémios promovidos pela
EMS. O programa actualizado, bem como mais detalhes sobre o encontro,
já podem ser consultados no site oficial, em http://www.6ecm.pl/en
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