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que chose, je me fusse obligé de la prendre pour
bonne encore après, lorsqu'elle aurait peut-être cessé
de l'être, ou que j'aurois cessé de l'estimer telle.
libid., rry
. . . soit que nous veillions, soit que nous dormions,
nous ne nous devons jamais laisser persuader qu'à
l'évidence île notre raison. Et il est à remarquer que
je dis de notre raison, non point de notre imagination
ni de nos sens . - .
tibid.t IV/
. . . la raisonne nous dicte point que ce que nous
voyons ou imaginons ainsi soit véritable, mais elle
nous dicte bien que toutes nos idées ou notions
doivent avoir quelque fondement de vérité ; . . .
fibid,, iv;
. . . ils me semble pareils à un aveugle qui, pour se
battre sans désavantage contre un qui voit, l'auroit
fait venir dans le fond de quelque cave fort obscure :
et je puis dire que ecux-ci ont intérêt que je m'abs-

MOVIMENTO

tienne de publier les principes de la philosophie dont
je me sers ; car, étant très-simples et très évidents,
comme ils sont, je ferois quasi le même en les poubliant que si j'ouvrois quelques fenêtres et faisoîs
entrer du jour dans cette cave où ils sont descendus
pour
se battre.
1
fibid., VI/
Je n'ai jamais éerit ni jugé que l'esprit ait besoin
d'idées qui soient quelque chose de différent de la
faculté qu'il a île penser.
Lettrej, ton}. 11/
. . . j e n'ai jamais écrit ni pensé que de telles idées
\inrieetf] fussent actuelles, Ou qu'elles fussent je ne
sais quelles espèces distinctes de la faculté même que
nous avons de penser; et même je dirai plus, qu'il
n'y a personne qui soit plus éloigné que moi de tout
ce fatras d'entités scolastiques.
fibid.)
. . . comme si le principe d'un système pouvoit être
un principe logique, et comme si la connaissance des
principes en général étoit du ressort de la dialectique . . .
tibid.)
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CONGRESSO LUSO ESPANHOL PARA O PROGRESSO DAS CIÊNCIAS
LISBOA — OUTUBRO DE 1950
Reunirá em Lisboa, em local oportunamente a indicar, de 23 a 20 de Outubro próximo, o Congresso
Luso-Espanhol para o Progresso das CiênciaB,
Transcrevemos a seguir, na integra, o

Regulamento d o Congresso Luso-Espanhol
de Lisboa — 1 9 5 0
Artigo 1.° — O Congresso Luso-t£spanhol para o
Progresso das Ciências reuuirá em Lisboa, de 23 a 29
de Outubro de 1050.
Art. 2 ° — O Congresso terá as nove secções previstas nos Estatutos das Associações Portuguesa e
Espanhola para o Progresso das Ciências.
§ único — Os presidentes das secções poderão subdividir estas em sub-secções de determinados ramos
científicos.
Art. 3 ° — Poderão tomar parte no Congresso, além
dos sócios das duas Associações, os membros das
Ordens e Sindicatos Nacionais de profissões liberais

para cujo exercício seja necessário diploma de estudos
superiores.
Art 4," — A admissão e publicação dos trabalhos
são da competência das mesas das secções.
Art, 5 * — A discussão nas secções far-se-á sobre
os resumos publicados, podendo, porém, antes de
aberta a discussão, os autores desses trabalhos usar
da palavra sobre o assunto durante o período máximo
de quinze minutos.
§ 1." — Cada congressista n3o poderá intervir na
discussão de cada trabalho por mais duma vez e
durante mais de cinco minutos.
§ 2." — No final da discussão, o autor do trabalho
poderá responder por um período de tempo não superior a dez minutos.
§ 3." — As mesas das secções poderão organizar
conferências a horas determinadas sobre assuntos de
especial interesse, tendo o conferente o direito a usar
da palavra para exposição do tema escolhido por
período superior ao estabelecido no corpo deste artigo
e não havendo discussão sobre a matéria exposta.

GAZETA

18

Art. 6.° — A organização geral do Congresso e em
especial a das sessões inaugural e do encerramento
são das atribuições da Comissão Executiva, que resolverá sobre quaisquer dúvidas ou omissões deste
regula men to.
Art. T.° — A Secretaria Geral do Congresso é o
órgão executor da Comissão Executiva.
O Congresso divide-se em nove secções: 1.*) Ciências Matemáticas; 2.*) Astronomia, Geodesia, Geofísica e Geografia; 3 •) Física e Química; 4.*) Ciências
Naturais; 5.') Ciências Sociais; 6.») Ciências Filosó-
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rapport à A" et à / ( x ) - secção III) e o Prof, Dr.
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Alocuções
A. Beurling, Univ. de Uppsala.
On null-sets in harmonic analysis and function
theory.
II. Hop/, Escola Politécnica Federal, Zurich.
Die n-dimensionalem SpbjSren und projektiven
liaume in der Topologie.
II. Cartan, Univ. de Paris.
Sur les functions analytiqucs de variables complexes.
It. L. Wilder, Univ. de Michigan.
The cultural basis of mathematics,
A. Mostowski. Univ. de Varsóvia.
On the applications of logic to mathematics and
of mathematics to logic.

vS". Bochner, Univ. de Princeton.
Laplace operator on manifolds.
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António A. R. Monteiro, da Universidade de San
Juan, Argentina (Note on uniform eontinuity —
secção I I — e m colaboração com o Professor Brasileiro Dr. M. Matos Peixoto).
Não podemos fornecer ao leitor pormenores sobre
o Congresso mas do programa transcrevemos — apesar
da sua extensão — a lista daB comunicações, conferências e discussões.
E esta, sem dúvida, uma informação preciosa e
talvez a mais característica manisfestação da importância do Congresso.
M. Z.

Programa do C. I. M.

Agosto, 30.

Agosto, 31,

MATEMATICA

ficas e Teológicas; 7,") Ciências Históricas e Filológicas; 8.*) Ciências Médicas e Biológicas e í).1) Engenharia, Arquitectura e outras ciências aplicadas.
A 1.» secção — Ciências Matemáticas— será presidida pelo Doutor José Vicente Gonçalves, professor
da Faculdade de Ciências de Lisboa. O vice-presidente
será o Doutor Almeida Costa, professor da Faculdade
de Ciências do Porto e secretário o assistente da Faculdade de Ciências de Lisboa, l)r. David Lopes Gagean.
Enviaram comunicações para o Congresso alguns dos
sócios da Sociedade 1'ortuguesa de Matemática.

INTERNACIONAL

De íiO de Agosto a G de Setembro teve lugar em
Cambridge, Massachussetts, U. S. A., o Congresso
Internacional de Matemáticos a que vimos há já muito
fazendo referência pela importância que merece uma
tal reunião, O único Português que participou no
Congresso foi o professor ria 1'niversidade de Nebraska
Dr. Hugo Ribeiro que apresentou uma comunicação
(secção I). Além desta e da do Dr. António Gião
(secção V) a que já nos referimos, enviaram também
comunicações o Prof. Dr. Kuv Luís Gomes (I/infcégrale f f (te)dx comine transformation continue par
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K. Giidel, Institute for Advanced Study.
Rotating universos in genera! relativity theory.
C o n f e r ê n c i a sobre Álgebra
Geomelria Algébrica
O. Zatieki, Univ. de Harvard.
The fundamental ideas of abstract algebraic
geometry.
A. Weil, Univ. de Chicago.
Number-theory ami algebraic geometry.
(As alocuções anteriores lorani feitas por convite da
Comissão Organizadora).
Secção It -

Análise

II. .-1. II adernar her, Univ. de Pennsylvania.
Remarks on the theory of partitions.
A Dinc/hax, Univ. de Berlim.
Uber eine Intergralgleichung fUr die Polynomen
der Fotential-tlieorie.

