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MOVIMENTO

MATEMÁTICO

Secção a cergo de A. Pereira Gomes

CENTRO

DE

ESTUDOS

UM CURSO

MATEMÁTICOS

PELO DOUTOR A N T Ô N I O

Integrado no plano de trabalhos do Centro de
Estudos Matemáticos da Faculdade de Ciências
do Fõrto, realizou o Dr. António Monteiro, de
23 de Outubro a 7 de Novembro, um curso subordinado ao tema «Introdução ao Estudo da Noção
de Função Contínua».
Um curso promovido fora do plano oficial de
estudos universitários, quando é professado por
uma personalidade cientifica de primeira plana
sObre assuntos de grande actualidade, provoca
sempre um forte movimento de curiosidade e
iuterêsse. Observa-se, porém, com freqüência,
que êsse iuterêsse diminui ràpidamente e só a
raros acompanha até final do curso.
E-nos grato notar que isto se não verificou com
as lições do Dr. António Monteiro. Apesar do
prejuízo que, sem dúvida, adveio, para um pleno
rendimento do curso, do facto de um conjunto de
circunstâncias ter obrigado à sua realização num
período em que a vida escolar estava ainda perturbada com os exames da 2." época, a freqüência
destas lições manteve-se com tôda a regularidade.
O Dr. Antônio Monteiro teve, de facto, também
sob êste aspecto, o mérito de sustentar, da i . a à
última lição, o vivo interêsse com que o ouviu um
grande grupo de alunos, assistentes e professores.
Dêste modo, o curso desenvolveu-se num verdadeiro ambiente de trabalho, estranho a quaisquer formalidades, em que cada um, procurando
apreender as idéias centrais da exposição, se colocava em condições de sentir a essência do problema da caracterização topológica da noção de
continuidade, problema que foi analizado até às
suas últimas conseqüências.
O curso foi desenvolvido de acõrdo com o s e guinte programa:
t — Definições mélrices
A noção de função continua. Funções com um
número finito de variáveis reais ou complexas.
Funções de uma infinidade numerável de coorde-

Publicações do Cenlro de Esfudos
Mafeméticos do Pôrto
Acabam de aparecer mais duas publicações da
colecção criada por êste Centro de Estudos: «Sôbre os grupos abelianos», por A. Almeida Costa,
p r o f e s s o r extraordinário da Universidade do
FOrto e «Cálculo Tensorial», por Manuel Gonçalves Miranda, assistente da Universidade do
Pôrto.
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nadas (espaço P), Funções de quadrado somável
(espaço L'>. Espaços l* e LFuncionais
do cálculo
das variações. Vizinhanças de diferentes ordens.
Unificação pela teoria dos espaços distanciados.
II — Definições topológicas
Relações entre as noções de espaço métrico e
de espaço topológico.
A noção de espaço (V) de Fréchet e a definição
de continuidade de Cauchy.
A noção de fecho de um conjunto como noção
primitiva da topologia. Üs conjuntos fechados e
os espaços de Sierpiuski. Novas definições de
continuidade.
Espaços topológicos particulares.
Espaços topológicos mais gerais (Moore) e a
teoria das funções contínuas nestes espaços
(Garrett Birkhoff),
O p r o b l e m a da c a r a c t e r i z a ç ã o d o s e s p a ç o s t o p o l ó g i c o s p e l o tipo d e c o n t i n u i d a d e . O p r o b l e m a de
Wiener.

Ill — Generalizações

Sistemas parcialmente ordenados e Álgebras de
Boole. Sistemas parcialmente ordenados topológicos. Generalização da noção de função contínua e
de homeomorfia.
Dado o êxito das lições que constituíram êste
curso, ê para lamentar que não tivesse havido
possibilidade de prolongar por mais algumas semanas a estadia do Dr. António Monteiro entre
nós, o que lhe poderia permitir dar um maior
desenvolvimento ao estudo de certas questões,
apenas apontadas, em particular, o problema da
caracterização dos espaços topológicos, pelo tipo
de continuidade, o problema da caracterização da
recta pelo conjunto das suas deformações topológicas, e a generalização da noção de função contínua e de homeomorfia em sistemas parcialmente
ordenados topológicos.
A. PEREIRA G O M E S

RECTIFICAÇÃO
Congresso tuso-Espanhol paro o Progresso
dos Ciências IPârto-1942|
No penúltimo parágrafo da pg. 19, (G. M. -n.* 12),
na 5.® linhaa contar do fim, onde se l ê : praxedas
palavras sem convicção ..,,
deve ler-se : praxe
das palmas sem
convicção.
A uma má revisão, cuja responsabilidade é da
Redacção, se deve o êrro assinalado.
N, S .
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DUAS PALESTRAS DE VULGARIZAÇÃO MATEMÁTICA NA UNIVERSIDADE DO PÓRTO
Dirigida a todos os alunos da Universidade do
Pôrto, realizou o Dr. Antônio Monteiro duas palestras subordinadas ao titulo gerai «Miniatura Matemática».
A realização de palestras de vulgarização matemática vem ao encontro de um desejo unânime
dos estudantes de tôdas as Faculdades, que vêem
numa amplificação dos seus conhecimentos dentro dos domínios desta ciência não só uma necessidade de adaptação ao seu rápido progresso, mas
também um meio eficiente de abordar a critica
de alguns problemas de outras ciências, Biologia,
Física, Química, etc.
A avaliar pela maneira como estas duas palestras foram recebidas no nosso meio académico, é
de esperar a continuação, dentro da Universi-

dade, duma tão útil actividade de vulgarização,
em que muito desejaríamos ver incluída a colaboração de estudantes.
Seguem os sumários das referidas palestras :
t.* — Geometrias
finitas
Plano euclideano finito (com 4 e 8 pontos). Espaço euclideano a 3 dimensões (com 8 pontos).
Axiomas da Geometria e a noção de isomorfismo.
Sistemas categóricos e não categóricos.
2.® — Álgebra finita e a geometria
analítica
Álgebra dos pares e dos Impares. Leitura de
um relógio. Anéis, domínios de integridade e corpos finitos Extensão algébrica de um corpo. Representação plana dum corpo de 4 números complexos. Relações entre a Álgebra e a Geometria
Finita.
A. p. G.

O SEMINÁRIO DE FÍSICA TEÓRICA ANEXO A O C. E. M. DO PÔRTO
Anuncia-se, para o comêço do próximo ano, a
vinda do Prof, Alexandre Proca,nome bem conhecido no domínio da Física, e um dos investigadores do Instituto de Ilenri Poincaré de Paris,
Ficará dêste modo assegurada a continuidade
dos trabalhos do Seminário de Física Teórica
anexo ao C. E . M. da Universidade do Pórto, que
sob a orientação do Dr. Guido Beck tem realizado
uma obra útil, tanto no domínio da investigação
como no de actualização,
O Dr. Guido Beck tem-se ocupado de alguns
sistemas de operadores diferenciais que se deduzem das equações de Dirac; um dêsses sistemas
está em relação com o fenómeno da produção dos
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pares; outro constitui uma generalização das
equações de Maxwell no vazio.
O Assistente Rodrigues Martins, da Faculdade
de Ciências de Coimbra, fêzuma exposição sóbre
os dados experimentais que servem de base às
modernas concepções das fórças nucleares.
O Prof. Ruy Luís (iomes fêz uma comunicação
sóbre a noção de probabilidade em Mecânica
Quântica.
O Assistente Fernandes de Sá, da Faculdade de
Ciências do Pôrto, estuda o problema do comportamento das grandezas físicas relativamente a uma
transformação de Lorentz, segundo a teoria de
Dirac.
A. P. O.

CIÊNCIAS

O Laboratório de Física da Faculdade de Ciências de Lisboa, a que está anexo o Centro de
Estudos de Física do Instituto para a Alta Cultura, vai promover, brevemente, uma série de
sessões, onde será apresentado um conjunto de
experiências sóbre vários assuntos — rádioactividade, raios X, efeito foto eléctrico, etc. — que interessarão um grande público, sobretudo os alunos
e licenciados em Ciências FIsico-Químicas.
Trata-se de mais uma actividade do Seminário
de Física, cujas sessões se realizam regularmente
neste Laboratório e de que já a aGazeta de Matemática» deu noticia aos seus leitores o ano passado.
E com vivo prazer que registamos esta iniciativa
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digna de louvor a todos os títulos e que bastante
contrfbue para manter ligados à Escola os seus
diplomados.
Consta-nos também que a Secção de Matemática da mesma Faculdade, vai promover, êste ano,
a realização duma série de colóquios e conferências a cargo do seu pessoal docente, estando prevista uma intensa colaboração com o Observatório
Astronómico de Lisboa (Tapada da Ajuda) no
domínio da Astronomia e da Geodesia. O objectivo é formar um centro de investigarão no campo
das matemáticas puras e aplicadas, independente
do Centro de Estudos Matemáticos do Instituto
para a Alta Cultura, que funciona na mesma

