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A 23 de Dezembro de 2013 as Nações Unidas proclamaram o ano de 2015 como o Ano Internacional
da Luz e das Tecnologias baseadas na Luz (http://www.light2015.org). Naturalmente, a comunidade
científica portuguesa não pode deixar de se associar a esta importante iniciativa, quer através de
eventos científicos sobre a luz, quer ainda através de eventos de divulgação para o grande público,
realçando o papel central que a luz tem na Tecnologia, na Ciência, na Cultura e na Sociedade
(http://ail2015.org). Nesse sentido a Universidade de Lisboa vai promover no próximo dia 13 de
Março a conferência "A Luz na Física" (marcando em Portugal o início das actividades do AIL2015 na
Universidade de Lisboa), a primeira de uma série de mini-conferências sobre este tema que irão
decorrer ao longo do ano. Com o patrocínio do Reitor da Universidade de Lisboa e da Sociedade
Portuguesa de Física, esta conferência cobrirá grandes temas da Física e da Tecnologia associados à
luz. Para além de temas especificamente associados à Física da luz especialmente preparados para um
público universitário não necessariamente especialista no assunto, a conferência abordará também a
temática da luz na Arte e da luz na História. Em particular contará com uma palestra proferida pelo
Prof. Henrique Leitão que recebeu o prémio Pessoa este ano. Pelo relevante papel que o agora
denominado Instituto de Investigação Interdisciplinar da ULisboa teve no desenvolvimento e
construção da Ciência na cidade e no país nos últimos 40 anos, nomeadamente em muito dos
assuntos científicos da efeméride, a Conferência realizar-se-á no Anfiteatro desse Instituto. Convidam-
se todos os alunos e docentes do da Universidade de Lisboa para assistir a esta conferência. Dado o
limitado número de lugares no Anfiteatro do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Ulisboa
pedimos a todos os interessados que se inscrevam através do site da conferência
http://indico.cern.ch/e/aluznafisica
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