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COMUNICADO DE IMPRENSA
Prémio Abel 2013 atribuído a Pierre Deligne
Matemático belga, radicado nos EUA, conquistou prémio equivalente
ao Nobel da matemática
O belga Pierre Deligne é o mais recente laureado com o Prémio Abel 2013, um dos
galardões mais importantes da matemática, equivalente ao Nobel. O anúncio foi feito
esta manhã em Oslo, por Kirsti Strøm Bull, presidente da Academia Norueguesa de
Ciências e Letras. Em comunicado, a Academia destaca as importantes contribuições
do investigador do Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey (EUA), para
a área da geometria algébrica e do seu papel crucial para o desenvolvimento da teoria
dos números, teoria de representação e áreas similares.
Ragni Piene, presidente da Comissão Abel, salientou, no anúncio desta manhã, a
influência dos conceitos, ideias, resultados e métodos de Deligne para a geometria
algébrica e para a matemática, em geral, acrescentando que o investigador, nascido em
Bruxelas, “levou o 21º problema de Hilbert a uma dimensão mais elevada”.
Entre as importantes contribuições de Deligne, de 68 anos, destaca-se a solução de
uma das mais complexas conjecturas de Weil, análoga à hipótese de Riemann, que lhe
valeu a atribuição da Medalha Fields, em 1978, pela International Mathematical Union,
e do Crafoord Prize, 1988, pela Royal Swedish Academy of Sciences, em conjunto com
Alexandre Grothendieck. Recentemente foi galardoado com o Balzan Prize (2004) e o
com o Wolf Prize (2008), juntamente com Phillip Griffiths e David Mumford.
Com o Prémio Abel, além do reconhecimento da comunidade científica, o matemático
receberá também um montante de cerca de 800 mil euros. A cerimónia de entrega do
prémio decorrerá no dia 21 de maio, em Oslo.
O Prémio Abel é atribuído anualmente, desde 2003, e distingue trabalhos científicos de
relevo no campo das ciências matemáticas.

Site do Prémio Abel:
http://www.abelprize.no/
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