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mas, quando Ai tende para zero, seu 3 tende para
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e portanto : y' *= cos %
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Dertuarfa da tangente:
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(') Como ao podaria demonstrar c o m os conhecimentos que es
eluuoa j i possuem.

MOVIMENTO
CONGRESSO

CENTROS

A Itália è um país de fortes tradições matemáticas
Í, porém de admirar como, pouco tempo passado sobr e
uma guerra quo tão duramente fez sofrer este povo,
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O Presidente e o Secretário Cerai da Comissão
Organizadora do Congresso honraram a Sociedade
Portuguesa de Matemática e a Junta de Investigação
Matemática com o convite formal de participação.
Temos o prazer de noticiar que a nossa representação se encontra já assegurada. Com efeito alguns
matemáticos portugueses enviaram já comunicações
que foram aceites. Do momento temos conhecimento
das seguintes: «On lattices of abelian groups with a
finite base« de Hugo B. Ribeiro; «On the origin of
positive and negative electricity» de Antonio Gião
e uma outra de Buy Luís Gomes.
M. z.

MATEMÁTICOS

Centros Matemáticos Italianos

e por ser sen 7 — cos a ó

CIENTÍFICO

INTERNACIONAL

Esta reunião internacional, que devo ser um dos
maiores acontecimentos no mundo matemático no presente ano, continua despertando em todos os países
um enorme interesse inteiramente justificado. Terão
então a ocasião de encontrar-se, expor as suas descobertas, discutir os problemas em estudo e os diversos pontos de vista os matemáticos de vários continentes, A actividade dos centros de estudos, que se
nota no após guerra na grande maioria dos países
ainda ontem envolvidos no conflito, OS numerosoB
congressos nacionais e os colóquios internacionais de
matemática constituem, em nossa opinião, um indício
do êxito cientifico do próximo congresso de Cambridge.
Mass., que uma cuidada preparação garante também,
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COLÓQUIOS

se assista a um ressurgimento notável de actividade
matemática em tão variadas manifestações: publicações especializadas ou de carácter didático, revistas da
especialidade, reuniões frequentes de vários tipos nas
cidades italianas, participação ein congressos eBtran-
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geiros, e ainda o estudo do funcionamento de organizações existentes já, ou a criar, que garantam maior
rendimento a produção cientifica. O Boletim da União
Matemática Italiana informa-nos destas actividades;
do n.° 4 do ano de 1949 extraímos uma notícia sobre
os Centros Matemáticos, que estamos certos muito
contribuirão para elevar mais ainda, em qualidade e
quantidade, a contribuição italiana no domínio da
investigação matemática.
Estatuto provisório dos Centros Matemáticos — Em
19 de Novembro de 1949 teve lugar em Bolonha no
Instituto Matemático Salvatore Pincherle uma reunião
doa representantes dos Institutos e dos Seminários
Matemáticos de Trieste (Prof, B. de Finetti), Pádua
(Prol'. G. Scorza), Ferrara {Prof.* M. Piazzolla-Beloch),
Bolonha (Profs. L. Cesari, D. Graffi, B. Segre, M. Villa),
Modena {Prof, A. Piguedoli), Parma (Prof. A. Manbriaoi), Pisa (Prof. S. Cherubino, Dr. V. Checcucci),
Florença (Prof. G. Sansone), para discussão do projecto do estatuto provisório dos centros matemáticos
italianos.
O Prof. Sansone leu e comentou as sugestões críticas e pareceres dos vários institutos e seminários interessados. Com esta base e nas consequentes discussões o Prof, Sansone, encarregado da redacção do
estatuto provisório, apresentou o que se segue:
Artigo 1." — Com o fim de criar condições raais
favoráveis á vida matemática, no âmbito das Universidades, constituem-so centros (ou grupos) regionais
e inter-regionais com os objectivos d e :
a) provocar a cooperação dos Institutos e Seminários dos vários centros, particularmente pelo que respeita a cursos de carácter mais elevado;
b) trocar professores para conferências ou ciclos de
conferências entre os diversos Institutos e Seminários
Matemáticos e promover uma ou mais reuniões anuais
para estudar temas determinados;
c) trocar assistentes ou aluno3 que se dediquem a
particulares investigações científicas;
d) facilitar ainda por meios diversos dos referidos
em a), A), e) a colaboração de investigadores que habitem meios distantes uns dos outros e que tencionem
trabalhar sobre o mesmo assunto.
e) procurar conseguir que alguns estrangeiros —
oportunamente qualificados— realizem conferências
em vários locais.
Art. 2.° — Cada centro abrangerá três ou mais
Institutos ou Seminários Matemáticos. A título de
experiência são criados quatro centros que reúnem
respectiva monte os Institutos e Seminários das seguintes Universidades:
1) Trieste, Pádua, Ferrara, Bolonha, Modena, Parma,
Florença e Pisa;
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2) Turim, Milão, Pavia e Génova;
'ò) Roma, Nápoles, Cagliari e Bari;
4) Catania, Messina e Palermo.
Art. 3." — Os centros colaborarão cordialmente com
outras instituições que, cm ambientes diversos e com
outros meios, tenham o propósito comum de manter
em nivel elevado a tradição matemática italiana, como
é o caso da União Matemática Italiana, o Instituto
de Alta Matemática, o Instituto Nacional para aa
Aplicações do Cálculo o a Eseola Normal Superior
de Piaa.
Art. 4." — Cada centro matemático, segundo o próprio regulamento, administrará e contribuirá, para
cumprir os objectivos do Art. 1.°, com os fundos que
recebe do Ministério da Educação Publica, do Conselho Nacional de Investigações, da União Matemática
Italiana, dos Governos regionais, dos Conselhos de
Administração das Universidades e de outras entidades.
Art, 5,° — Os representantes dos centros e os delegados das entidades a que se refere o Art. 3." reunir-se-ão uma vez por ano pelo menos num dos Institutos
ou Seminários dos centros para discutir e acordar
amigavelmente sobre os problemas comuns aos vários
centros. As convocações para as reuniões partirão da
U. M. I.
Art. 6.° — Por ocasião dos Congressos Nacionais
promovidos pela U. M, I., deverão ter lugar uma,
pelo menos, das reuniões anuais organizadas pelos
centros no local do Congresso sendo o respectivo programa coordenado com o do Congresso.
Art, 7." — O Boletim da U. M. I. é o órgão comum
dos centros. Nele publiear-se-ão: a) notícia sobre a
actividade dos vários centros e das reuniões de carácter
geral; b) relatórios de carácter científico das reuniões.
Se for julgado oportuno a U. M. I. publicará também colecções de cadernos contendo notas apresentadas tias reuniões.
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Centro Belga de Investigações Matemática*.
Colóquio Internacional de Geometria Algébrica
Em todos os países cm que há interesse pelos progressos das Ciências Matemáticas se multiplicam os
centros de estudos e seminários e há a preocupação
de estudar a sua coordenação para se obter o melhor
rendimento- Em reuniões frequentes e recorrendo por
vezes mesmo à colaboração internacional são apresentadas as conquistas recentes no campo da investigação e debatidos os problemas entre os especialistas.
O Centro Belga de Investigações Matemáticas, criado
em 1948, rcune, sob a presidência do Prof. L. Godeaux,
todos os professores de matemática das quatro universidades belgas de Bruxelas, Liège, Lovaina e Gand,

