G A Z E T A DE

MATEMÁTICA

A expressão de — T , como mostra a figura, é
(3)
~ T== - II U (// n - T) .
SE II G T não forem classes vasías, o produto
11(1 ~ T só poderá ser nulo ( H e ~ T serão divisores
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processo inverso e deduzir a condição H = T do facto
de serem verdadeiros um teorema e o seu reciproco.
Com efeito uma das propriedades da teoria das
classes é :
« S eKczX
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XzdK,

então é

Se substituirmos K por T e X por H,
Se T c t í e
S

vem:

então é / f = = T.

Podemos, pois, dizer que se um teorema e o seu
recíproco são verdadeiros, H e T são idênticos.
Estes resultados podem ser enuciados de outro modo.
No teorema
Hz> T
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H^>T,
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de zero) se II e ~T forem complementares uma da
outra, o que implica
(4)
ÍT= T
e (1) transformar-se-á, por substituição de equivalentes, em
Tz>H
que <5 o teorema recíproco de (1).
Também de (4), ou de H e — T serem complementares, se deduz
~
~ T
e, portanto, (2) transformar-se-á em
~ T
que é o teorema contrario de (1).
Em resumo, demonstrado o teorema (1), o teorema
contrapositivo é sempre verdadeiro, mas se
II =iT,
serão também verdadeiros o teorema recíproco e o
teorema contrário.
Em vez de estabelecer que um teorema o o seu
recíproco são simultaneamente verdadeiros quando se
verifica a condição H~T,
poderíamos seguir um

MOVIMENTO

diz-se que H é condição suficiente para T, e que T é
condição necessária para II.
Servindo-nos dos termos suficiente e necessário,
podemos dizer que:
Se uma condição, que é suficiente, é também necessária, os dois teoremas, directo e recíproco, são verdadeiros; e reciprocamente, se são verdadeiros dois
teoremas, um dos quais é recíproco do outro, há uma
condição suficiente que é necessária.
No compêndio de geometria para o 7,° ano da autoria dos Snrs. Doutores A. Nicodemos o J. Calado, o
estudo dos teoremas deduzidos de um dado teorema é
feito pelo recurso a considerações de outra ordem, mas
eu julgo que a interpretação gráfica dessa questão,
como aqui foi apresentada, além de a esclarecer, ajudará também a fixá-la.
Eu sinto-me na obrigação de dizer que esta minha
observação ao compêndio da autoria daqueles ilustres
Professores, e outras que j á tive oportunidade de
fazer em nada vêm desmerecer o valor do compêndio,
cuja leitura contribuiu para o ajustamento de algumas das minhas ideias e, sobretudo, fez despertar em
mim o desejo de fazer o ajustamento de outras.
CU TATSfcí — Introduis o il ta r.Off'e, pAf. 75.

CIENTÍFICO

CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS
Paris, 17-22 de Oufubro de 1949
Tema : Ciência e Método.
Presidentes de honra: Jacques Hadamard e André
Lalande, membros do Instituto.
Presidentes : ÉmiLe Borel, membro do Instituto e
Gaston Bachelard, professor da Sorbonne ;

Organização : O congresso compreenderá as 11
secções seguintes de que se indicam os respectivos
presidentes :
Lógica — Prof. René Poirier.
Filosofia Matemática — Prof. Arnaud Denjoy.

16

G A Z E T A DE MATEM A T I Ç A

Cálculo das Probabilidades — Prof. Màurice Fréeiiet.
Mecânica e Astronomia
Prof. Joseph Pérès,
Física Teórica — Prof. Louis de Broglie.
Físico- Química — Pierre Auger, Chefe da Secção
das Ciências, UNESCO.
Biologia — Prof. Georges
C. N. R. S.

Teissier, Director

do

Ciências da Terra — Prof. Jean Píveteau.
Epistemologia—-Prof, Gaston fiachelard.
História das Ciências ~~ Pierro Sergcscu, presidente
da Academia Internacional de História das Ciências.
Pedagogia das Ciências — Prof. Albert Chatelet,
Director da Faculdade de Ciências de Paris.
Cada secção organizará um Colóquio compreendendo a exposição de comunicações, que eerno solicitadas individualmente2>0r cada presidente, e a discussão
das exposições entre os especialistas que para tal
tiverem sido convidados.
Síntese Geral das Ciências — Prof, Raymond Bayer.
O final do Congresso será dedicado à Síntese Cerai
das Ciências; cada secção apresentará um relatório
sobro o conjunto dos trabalhos e dos resultados obtidos, numa ou várias secções plenárias que o Instituto

Internacional de Filosofia se encarregará de organizar,
de acordo com cada Presidente de Colóquio e com o
Prof, R, Bayer, Administrador permanente do Instituto.
Haverá 3 categorias de participantes :
1."
Convidados que apresentarão comunicações.
(Prevê-se uma dezena por Colóquio). 2.° Convidados
que participarão nas discussões ; 3.° Ouvintes que se
inscreverão no Congresso.
Cada comunicação durará cerca de 45 minutos e as
intervenções nas discussões serão de 10 minutos.
Cada Colóquio publicará em fascículo separado as
suas actas que compreenderão o resumo das comunicações o o essencial das discussões.
Os congressistas convidados não pagam inscrição e
os ouvintes 500 francos.
A inscrição não dá direito às actas mas sim o de
assistir a todas as sessões dos diferentes Colóquios e
e de participar em todas as manifestações que venham
a ser organizadas por ocasião do Congresso,
Toda a correspondência deve ser dirigida a: Organização Geral do Congresso — Mlle. Delorme, Secretariado do Instituto Internacional de Filosofia, C l , rue
du Mont-Cenis, Paris, 18e.

N O T I C I Á R I O

JUBILEU CIENTÍFICO DO PROFESSOR FRÉCHET
Atinge no próximo ano lectivo a idade de aposentação o Prof. Fréchet. Os seus amigos, colegas e
alunos testemunhando a sua admiração, dedicação e
reconhecimento associaram-se para celebrar o seu
Jubileu Científico, Esta manifestação será caracterizada por uma grande simplicidade para corresponder
ao desejo expresso pelo homenageado.
No principio do ano de 1950 serão atribuídos um
ou dois prémios ao autor ou autores dum trabalho
inédito sobre Análise Geral. A Comissão encarregada
do exame dos trabalhos apresentados e atribuição dos
prémios será nomeada pela Sociedade Matemática de
França, que publicará no seu Boletim os nomes dos
premiados. Publicamos seguidamente o
Regulamento do Concurso: Os manuscritos em língua estrangeira devem ser acompanhados dum resumo
em francos o devem ser endereçados ao Presidente da
Sociedade Matemática de França, Instituto Henri
Poincaré, 11, rue Piçrre-Curie, Paris, 5e. O prazo
de recepção termina em 28 de Fevereiro de 1950, Os
manuscritos devem tratar de Análise Geral (teoria
dos espaços abstractos, transformações do elementos
abstractos em elementos abstractos) ou das suas aplicações, Os manuscritos devem indicar o nome e di-

recção do autor. Os autores que desejem eventualmente eonservar-se anónimos poderão inscrever em
epigrafe do manuscrito uma frase reproduzida em envelope fechado contendo o seu nome e direcção. Os
envelopes que corresponderem às memórias não aceites
serão destruídos sem serem abertos.
Todas as subscrições para a homenagem a prestar
devem ser enviadas a: Prof. Daniel Dugué, 52, rue
d'Authie, Caen, Calvados, F rance (Compte de Cheques
postaux : Rouen, 131-147).

PRÉMIO EINSTEIN
Celebrando o 70° aniversário do ilustre matemático
e físico a Universidade do Ptinceton instituiu o prémio Einstein, prémio de 15.000 dólares que será atribuído todos os triénios ao sábio cujos trabalhos forem considerados como a mais importante contribuição aos
conhecimentos humanos no domínio das ciências matemáticas ou físicas.

O S MÉTODOS TENSORIAIS

•DA MECÂNICA ANALÍTICA

Em Março e Abril do 1949 o Prof. A. Lichnérowioz
da Universidade de Strasbourg, realizou no Instituto

