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Km vista do exposto, a S. P. M» resolve :
1.° Considerar como injustificado e condenável,
tanto do ponto de vista cientifico, como do ponto
de vista pedagógico, o actual regime de organizaç j o de pontos para os exames do liceu na disciplina de Matemática, já pela sua deficiência como
meio de investigação dos conhecimentos dos examinandos, já pelo perigo, aiuda maior, que representa peia deformação que provoca na orientação
-do ensino,
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Maurice Fréchet entre nós
O professor Maurice Fréchet, da Faculdade de
Ciências de Paris, acaba de chegar a Lisboa a
convite do Instituto para a Alta Cultura.
O objectivo da sua visita é especialmente o de
tomar contacto coin o Ceutro de Estudos Matemáticos daquele Instituto e realizar na Faculdade de
Ciências de Lisboa uma série de conferências de
Topologia e Cálculo das Probabilidades. Demorar-se-á em Portugal três semanas durante as
quais realiza as seguintes conferências : na Faculdade de Ciências de Lisboa (em 22 e 2^ de J a neiro e 2, 4, 5 e 6 de Fevereiro, pelas 17,30 horas)
— Les fonctions
périodiques,
les fonctions
presque
périodiques
et les fonctions
assymptotiquement
presque périodiques
(PaTa um público científico
matemático e não matemático). Applications
des
fonctions
assymptotiquement
presque
périodiques
au théorème ergodique de Birkhoff
(Para um público restrito com uma cultura matemática mais
avançada. Interessa, em especial, a matemáticos,
físicos e engenheiros), Les débuts de la
topologie
combinaloire.
Le théorème d'Euler-Cauchy
(Dedicada a professores do Liceu e alunos dos primeiros anos dos cursos superiores), La théorie des
courbes dans des espaces abstraits très
généraux.
Types homogènes de dimensions, Le
développement
d'une fonction continue en série de polynômes
dans
les espaces abstraits (Estas très últimas conferências constituem uma série com o título «Recherches modernes de Topologie» e destinam-se a
matemáticos especialisados). Ainda em Lisboa,
realiza-se no Instituto Francês em Portugal, para
um público que se interesse pela filosofia das
ciências, uma conferência com o titulo Les origines des notions mathématiques
(às 21.30 horas do
dia 26 dc Janeiro).
De 26 a 2 de Janeiro, o professor Fréchet realiza em Coimbra uma conterência com o título
Les diverses définitions
de l'aire, e no Pôrto as

2." Comunicar esta resolução às entidades peda- •
gógicas oficiais e responsáveis.
3," Empregar todos os meios ao seu alcance para
que o mesmo regime seja substituído por outro que melhor possa servir os interesses do ensino,"
Com base nesta proposta a Direção da S . P. M.
apresentou a Sua Ex.® o Ministro da Educação
Nacional uma representação,
A «Gazeta de Matemática» regista com prazer a
acção desenvolvida pela S , P. M.

M A T E M Á T I C O
ditas seguintes: Caractérisation
topologique
du
sigment dc la droite, dc la demi-droite et dtt cercle,
Le déterminant de Wronski et soil intervention
dans
WM paradoxe
mécanique.
Os estudiosos da especialidade vão ter oportunidade de conhecer directamente as investigações
mais recentes do ilustre matemático, e de o ouvirem síibre as modernas tendências da Topologia.
A «Gazeta de Matemática» julga interessante
transcrever a seguinte proposta unànimemente
aprovada cm recente reilnião da Assembléia Geral, da Sociedade Portuguesa de Matemática, que
dá brevemente uma idéia justa da personalidade
científica do professor F r é c h e t :
A Direcção da Sociedade Portuguesa de Mate- "
mãtica, reconhecendo:
L ° — a influência profunda exercida pelas concepções do Senhor Maurice Fréchet, no movi-*
mento matemático contemporâneo;
2," _ que a criação duma teoria dos espaços
abstractos, por êste ilustre matemático, no início
do século, foi o ponto de partida necessário para
o desenvolvimento de numerosas teorias matemáticas em pleno florescimento nos nossos dias;
3," — que as teorias abstractas, de que Maurice
Fréchet foi um dos primeiros pioneiros, permitiram realizar nos últimos trinta anos um gigantesco
trabalho de síntese e de clarificação das ciências
matemáticas;
4,* — que a obra de Maurice Fréchet realizada
nos mais variados campos das matemáticas puras
e aplicadas è um monumento à gloria do espirito
construtivo do Homem ;
propõe, pela primeira vez,
a atribuição do título de sócio honorário da Sociedade Portuguesa de Matemática ao Senhor Maurice Fréchet, Professor da Faculdade de Ciências
de Paris, como homenagem prestada pela Sociedade Portuguesa de Matemática à sua obra científica.
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Centra de Estudas Matemáticas
da Instituto para a Alta Cultura
O Centro de Estudos Matemáticos do I. A. C.
organizou para o actual ano lectivo duas séries
de conferências que se iniciaram em 15 de Novembro e se prolongarão até ao fim do ano. A
primeira, de Introdução
à jílgebra Abstracta, tem
o objectivo de facilitar uma iniciação no estudo
da Álgebra Moderna, Todo o programa foi concebido e preparado de modo que, pressupondo
apenas o conhecimento da teoria clássica das
equações, leve o ouvinte a familiarizar-se, gradualmente, com os métodos e os teoremas abstractos habilitando-o em pouco tempo para a
leitura e compreensão da literatura de Álgebra
Abstracta. Esta série de conferências que não
pode ficar completada êste ano ocupará ainda o
primeiro semestre de 1942-1943. O programa para
1941-1942 6 constituído pelos capítulos seguintes:
Teoria dos números; Teoria clássica de Galois;
Grupos abstractos; Corpos algébricos; Domínios
algébricos de integridade; Anéis e corpos; Corpos perfeitos. Colaboram êste a n o : J . R ê m y Freire,
O. Morbey Rodrigues, J , Sebastião e Silva, J . Silva
Paulo, A. Sá da Costa, G, Ramos de Castro, V. Barroso, J . Ribeiro de Albuquerque, M. de Alenquer,
F. Veiga de Oliveira e H, Ribeiro.
Tiveram já lugar as seguintes conferências
desta s é r i e : em Novembro, sòbre a teoria dos
números, por J . Rèmy Freire nos dias 18 e 20, por
O. Morbey Rodrigues nos dias 25 e 27 ; em Dezembro, sõbre a Teoria clássica de Galois, por J . S e bastião e Silva nos dias 2, 4, 9, 11, 16 e 18.
As conferências continuam a realizar-se regularmente no anfiteatro de matemática da Faculdade de Ciências de Lisboa, às têrças e quintas-feiras pelas 18 horas.
A segunda série de conferências, de Introdução
à Topologia
Geral inclui-se nas sessões de trabalho (colóquios) do Seminário de Análise Geral.
Fstas sessões de trabalho tornam-se públicas para
corresponder á curiosidade repetidamente manifestada pelos estudiosos em face dos resultados,
dos métodos e do objectivo dêste ramo da Análise Geral. Procura-se, sem prejuízo do carácter
de sessões de trabalho que devem ter, não perder
a oportunidade de divulgar os Fundamentos da
Topologia Geral e, com êste fim, detalham-se as
questões e multiplicam-se os exemplos. Estas conferências têm necessàriamente um carácter pouco
elementar. Para a sua compreensão não se requere
nenhum conhecimento especial da Matemática mas
unicamente um certo hábito de abstracção.
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Tiveram já lugar as seguintes conferências de
Topologia G e r a l : em 15, 22 e 29 de Novembro e
eni 6 de Dezembro, sòbre a noção de Vizinhança
e o Objectivo da Topologia Geral por Hugo Ribeiro; em 13 de Dezembro, sõbre Conjuntos fechados e espaços (F) por António Monteiro ; em 16
de Dezembro, sòbre os espaços de Kuratowski
por J , da Silva Paulo. As conferências desta s é r i e
continuam a realizar-se regularmente no m e s m o
loca! que as da série de Álgebra aos sábados
petas 11 horas.
Os outros colóquios do Seminário de Análise
Geral são reservados aos trabalhadores do Centro
e às pessoas especialmente autorizadas para ê s s e
fim. Incluem-se exposições sõbre os seguintes
assuntos; fundamentos
da topologia geral,
axiomática da geometria
projectiva,
resolução
das
equações algébricas,
teoria das estruturas,
evolução
da lógica, fundamentos
da teoria dos
quantos.
Programas detalhados e outras informações
fornece-as o Centro de Estudos Matemáticos do
j. A. C., na Faculdade de Ciências de Lisboa.
Sõbre o objectivo dos cursos promovidos pela Secçãode Matemática da Faculdade de Ciências do Põrto
No seguimento das conferências de António
Monteiro e Manuel Valadares, respectivamente
sôbre Topologia
Geral e sõbre Os novos
elementos da Família do Rádio, vão realizar-se na Faculdade de Ciências do Pórto dois cursos livres de
Matemática: um sõbre a Teoria dos Grupos e suas
Aplicações
à Física
Quântica, por Antônio de
Almeida Costa; outro sôbre Cálculo Tensorial e
algumas das suas Aplicações,
por Manuel Gonçalves Miranda.
Estão ainda em projecto outros cursos, comunicações e conferências, e contamos igualmente
com a colaboração de professores de outras Faculdades, nomeadamente com o Professor Vicente
Gonçalves, de Coimbra, e com o Professor Bento
Caraça e Doutor Marques da Silva, de Lisboa.
E natural no entanto preguntar-se qual foi o
pensamento da Secção de Matemática ao tomar a
iniciativa dêstes cursos e conferências, a integrar
num plano de conjunto que englobe não só a
Matemática mas igualmente a Física e mesmo a
Biologia.
Que objectivo pretendemos nós atingir? Por
um lado, no plano cientifico, temos a intenção de
facilitar aos estudiosos as técnicas e as vias de
acesso aos problemas de maior actualidade da
Matemática e das suas Aplicações. Por outro, desejamos integrar os problemas tia Matemática no

