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M O V I M E N T O

M A T E M Á T I C O

JÜNTÀ DE INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA [J. I, M.|
C O L Ó Q U I O S DE ANÁLISE GERAL
Conforme o anunciado no n.° 18 da n Gaze ta de
Matemática», realizaram-se n» Centro de Estudos
Matemáticos do Pôr to, por iniciativa da Junta de
Investigação Matemática, a partir de 22 de Ja n eiro,
colóquios semanais, onde foram versados os seguintes
assuntos:
I

—Álgebra Moderna — Elementos da Teoria dos
Grupos—5 colóquios por Joai> Morgado; Elementos da Teoria dos Anéis—3 colóquios por J. Gaspar Teixeira; Series de Composição—3 colóquios
por Rui Verdial.

II — T o p o l o g i a G e r a I — Espaços de Sierpinski—
2 colóquios por António Monteiro; Espaços acessíveis de Frechei — 2 colóquios por António Monteiro; Funções Continuas—3 colóquios por A. Pereira Gomes; Relativização — 2 colóquios por
M. Helena Ferreira; Bases e Vizinhanças—2 colóquios por A. Pereira Gomes,
III —Teoria Geral da Medida — Introdução — 2 colóquios por Laureano Barros; Medida à Jordan —
3 colóquios por Laureano Barros ; Introdução à
medida à Borel — 1 colóquio por L. Neves Real;

Medida iY Borel — 3 colóquios por L, Neves
Real; Medida à Eebesgue—-1 colóquio por L. Naves Real.
Estavam também previstos colóquios sôbre a Teoria
Geral da Integração e Teoria das Estruturas, mas não
ae iniciaram por falta de tempo, ficando assim adiados para o próximo ano lectivo.
Estão já publicados onze cadernos, indicados na
2." página da capa da «Gazeta de Matemática».
As primeiras palestras assistiu um niimero considerável de estudantes e pessoas estranhas à Universidade,
o que prova ter despertado grande interesse o programa de trabalhos esboçado. A freqüência foi, porém,
diminuindo, devido, entre outras, às razões seguintes:
1.* Não houve uma introdução cuidadosa aos assuntos
tratados; 2.* A discussão não foi suficientemente
fomentada ; 3.* Falta do exemplos elucidativos, que
permitissem a ligação da matéria exposta com questões conhecidas da Análise Clássica.
O reconhecimento destas deficiências permite que
se espere, para o próximo ano lectivo, uma modificação no regime de trabalhos, de forma que melhor se
realizem os objectivos em vista.
Laureano Barros

CENTRO DE ESTUDOS DE MATEMÁTICA DO PORTO
SEMINÁRIO DE FÍSICA TEÚRICA
Prolongaram-se até fins de Maio passado as actividades do Seminário de Física Teórica anexo ao
Centro dos Estudos de Matemática do Porto, dirigido
êste ano pelo Prof. A. Proca,
E de lamentar que a defeituosa organização dos
nossos trabalhos escolares tenha mais.uma vez impedido que os alunos universitários interessados por
questões de Física Teórica aproveitassem esta magnífica oportunidade de se iniciarem em trabalhos de
investigação sob a direcção do grande orientador que
é o Prof. A. Proca. Assim, os trabalhos do seminário
resumiram-se numa série de lições —aliás mui to úteis —
realizadas semanalmente pelos Profs. A. Proca e R. Sarmento de Beires, As primeiras, enquadradas no programa esboçado no n.° 18 da Gazeta, visaram o estudo
teórico de partículas elementares —electrão e mesão —

e a divulgação dos métodos da «segunda quantificação».
Sumários das lições realizadas (a partir das que
foram referidas no n." 18) : 1, Les particules observables em Mécanique Quantique—2. Les probabilités
en Mécanique Ondulatoire. Équations du mouvement
— 3. Équations générales des particules élémentaires.
Introduction de la Relativité. Schéma de Dirac.—
4, Propriétés générales des particules représentées
par des équations type Dirac et analogues — 5. Électron de Dirac. Aspect ondulatoire — G. Negatons. Cas
d'un champ. Positons — 7. Électrons libres. Compléments.— 8. Électrons. Sy me tri es. Ondes planes. Idée
de la seconde quantification. — 9. Ondes planes. Matérialisation. La seconde quantification. —10. Coup
d'oeil général sur les particules élémentaires et leurs
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lois de mouvement. —11. Étude théorique des misons. Misons à fonction d'onde scalaire et réelle. Application à la seconde quantification. —12. Mésons de
spin nul. Quantification.
As lições do Prof. Sarmento de Beires podem sér
divididas cm duas categorias:—-na 1.* historiou-se
detalhadamente o aparecimento da Mecânica Ondulatória até se estabelecer a equação de Shrüdinger;
como aplicação, estudou-se o problema da quantificação do átomo de hidrogénio segundo Shrüdinger;
— a 2.' constou duma introdução matemática à Mecânica Quântica e da exposição dos seus princípios.
Sumários das lições realizadas (depoÍ3 das anunciadas no u.° 18): 1. Grupos de ondas e a noção de
velocidade de grupo. Aplicação ao estabelecimento
das equações da Mecânica Ondulatória de Shrôdinger
— 2. Relações de incerteza de Heisenberg. Quantifi-

SÔBRE O PROGRAMA DAS PROVAS
por A. Sé da C o s t a <bc

No n.° 18 da Gazela dc Matemática transcreve-se o
programa das provas de um concurso para actuário.
Sem põr em causa a competência profissional e as
bôas intenções dos organizadores do programa referido,
temos de reconhecer que ôete não corresponde ao
objectivo do concurso — ordenar linearmente os actuários concorrentes — e c revelador da tendência para
o primário que o nosso meio acusa vincadamente.
Por êste motivo, com exclusão expressa de qualquer
outro, valerá a pena analisar resumidamente o caso.
A leitura do programa em causa, levada a cabo
isoladamente, poderá levantar, na melhor das hipóteses,
a leve suspeita de que se tratará de uma relação
incompleta e um tanto desordenada de assuntos cujo
conhecimento ê necessário, mas não suficiente, para o
actuário e cuja posse, portanto, o não caracterisa.
E será de crer que a determinante dessa suspeita estará no texto modesto da alínea ó) do programa e não
no da alínea a), apesar da supremacia conferida às
provas que a esta correspondem.
Com efeito, na ali noa u) mencionam-se assuntos
cujo conhecimento, como elementar, é legitimo exigir
de todos os alunos dos dois primeiros anos de matemática das nossas escolas superiores (parágrafos l."
e 2." e, nalguns casos, 3.° e 7.°), ou assuntos que fazem parte dos elementos preparatórios ou subsidiários
na formação do actuário (parágrafos 3.° a 7.°). E, boa
parte dos assuntos referidos na alínea a) se incluem
na preparação pre-universitária de muitos países
europeus.
Por outro lado, se se considerar que os actuários

cação da energia no átomo de hidrogénio. Confronto
com os resultados da teoria de Bohr-Sommcrfeld, —
3, 4, 5, 6. Os princípios da Mecânica Quântica:
a) Observáveis, bj Operadores, c) O método da Mecânica Quântica. Associação de operadores às grandezas físicas. Noção de probabilidade de estado, d) O
espaço vertorial a ?Í dimensões e o espaço de Hílbert.
c) A significação da função de onda segundo ShrBdinger e a hipótese das probabilidades de Born. f) Compatibilidade das grandezas físicas e permutabilidade
dos respectivos operadores. Valores médios. Os valores médios e a mecânica clássica.
Como complemento duma lição do Prof. A Proca o
aluno F. Soares David, da Faculdade de Ciências fiz
uma comunicação subordinada ao título: «Quantificação do átomo de hidrogénio na teoria de Dirac».
F. Soarei David

: UM CONCURSO PARA ACTUÁRIO
TO em Zürich, do I. A. C.)
são recrutados entre os licenciados em ciências matemáticas e os licenciados em ciências económicas e financeiras (secção finanças), maior relevo tomará o
carácter rudimentar de todos ou quási todos os assuntos
mencionados naquela alínea.
4Esta tendência para os rudimentos não nos fará
correr o risco de assistir à fixação de um programa
de concursos universal consubstanciado no consagrado
«ler, escrever o contar» ?
Parece ser, contudo, a exclusão-—tão completa que
é impossível não a crer intencional—-das provas de
um concurso para actuário de matéria especificamente
actuarial o elemento mais revelador da tendência
referida.
Não se exigem provas sobre a teoria ou técnica dos
seguros de vida. Também não se incluem provas sôbre
a teoria ou a técnica dos seguros sociais, cuja importância no caso se afigura decisiva aos olhos do leigo
e que, segundo supomos, não fazem parte dos programas normais dos cursos a cuja freqüência são obrigados os pretendentes ao título de actuário. Apesar
de urna parte dos concorrentes não ter a obrigação
legal de os conhecer, os aspectos sociais, económicos
e jurídicos dos problemas actuariais não constituem
matéria seuão para a receosa prova elementar da
alínea b).
I Será aceitável ou possível a realização do uma
classificação de determinados especialistas com base
em provas sôbre assuntos que desempenham na sua
formação um papel elementar ou lateral ?
Objectar-se-à, talvez, com a má preparação do

