
Problema 2: Resolução  

 

 

E a conversa continuou: 

Holmes: - Repare Watson que a última peça a mover-se foi o Rei negro. 

Watson: - Estou a ver: se tivesse sido o pião em h5 o Rei nunca podia ter chegado a a2. 

Holmes: - Muito bem meu caro. Note que o Rei só pode ter vindo de b3! 

Watson: - Para fugir ao cheque da rainha. E estou a ver que o último movimento das brancas não foi com a 

Rainha: esta só podia ter vindo de c2, d3 ou d5 mas isso era impossível pois nessas casas o Rei negro estaria 

em cheque!  

Holmes: - Elementar Watson, elementar! Agora precisa de descobrir o último movimento das brancas. Pense 

Watson pense. 

Aqui Watson embrenhou-se numa concentração profunda. Pense também caro leitor/a antes de prosseguir.  

Watson: - A peça que se moveu estava em c2, caso contrário o Rei negro estaria em cheque, e desapareceu 

pois não pode ter sido nenhuma das outras peças brancas. Se desapareceu é porque foi comida pelo Rei 

negro quando se moveu para a2. Trata-se, por isso, de uma peça que se move horizontalmente logo só pode 

ter sido uma Torre. E essa Torre só pode ter sido a de h1 pois ocupa casas brancas! 

Watson parou para descansar. 

Holmes: - Brilhante, ou quase, Watson. Repare que a Torre de h1, ao deslocar-se, só pode situar-se em linhas 

ímpares: então como foi parar a a2? 

Watson estava perplexo. Mas não baixou os braços, pensou ainda mais intensamente.  Até que a sua mente 

se iluminou: 

Watson: - É óbvio! Resultou de uma promoção! Daí você ter concluído que “um pião foi promovido”! 

Holmes: -Certo Watson, hoje está em forma. Mas como pode promover um pião se, a manterem-se na 

mesma coluna, os piões só podem movimentar-se uma vez? 

Nova surpresa. Watson baixou a cabeça para o tabuleiro reflectindo. 



 Watson: - Ah! Claro, senão a casa mudaria de cor. Então só há uma forma, o nosso pião foi capturando na 

diagonal.  

Holmes: - Muito bem Watson. Agora note que a promoção exige quatro capturas se o pião começar por 

avançar duas casas ou seis se avançar apenas à custa de capturas. Veja agora quantas peças negras poderão 

ter sido capturadas. 

Watson: - Seriam peças originárias de casas brancas mas nunca o cavalo em f8 que nunca se moveu: os 

cavalos não se podem mover pois saltam para casas de cor diferente.  Só três portanto: a Torre de a8, o bispo 

de g8 e o pião de b7 ou a peça em que ele se terá transformado por promoção. 

Holmes: - Então o pião deve ter comido uma peça vinda de uma casa preta… 

Watson: - E a única forma de isso acontecer, sem mudar a cor da sua própria casa, é comer “en passant”. 

Holmes: -Elementar meu caro Watson! 

 

 

Nota final: Um nosso leitor colocou a interessante questão de saber como é que o Rei preto chegou a b3. Só 

há uma forma: o cavalo em f8 foi comido por alguma peça que abandonou o local e seguiu-se um roque na 

ala de Rei: o Rei escapa por h7,g6… 

 


