
Problema 3:   Uma situação inesperada 

Nota inicial 

Este problema foi adaptado do livro de Raymond M. Smullyan The Chess 

Mysteries of Sherlock Holmes 

 

A cena seguinte passa-se numa clínica dos arredores de Londres durante uma 

visita de Holmes ao seu amigo que recuperava de uma forte pneumonia. 

 

 

Holmes: Antes de partir Watson gostava de lhe dar um pouco de retrospetiva 

histórica da evolução das regras do jogo de xadrez. As regras mudaram muitas 

vezes ao longo dos séculos. Vou-lhe contar a última, que lhe vai interessar. 

Watson: Que mudança foi essa caro Sherlock? 

Holmes: Tem a ver com a promoção de piões. Antes da última alteração a regra 

era a seguinte: “Ao chegar à oitava fila um pião é convertido em qualquer outra 

peça exceto num pião ou num Rei”.  

Mas a regra omitia a obrigação de a conversão ser feita para uma peça da 

mesma cor. 

Watson: Mas porque raio quereria alguém converter um pião numa peça do 

adversário meu caro?! 



Holmes: Oh! Eu isso não sei Watson mas esse não é o ponto. Eu creio que as 

regras de um jogo como o xadrez devem ser absolutamente claras e inequívocas. 

Parece impossível que alguém tenha interesse em fornecer mais uma peça ao 

adversário, mas o facto é que isso pode acontecer. De facto, aconteceu e foi isso 

que levou à alteração da regra.  

Watson: Aconteceu?! Como? 

Holmes: Assim…, e Holmes exibe um tabuleiro com cinco peças.  

Se as brancas promoverem o seu pião para um cavalo preto dão cheque mate! 

Watson de boca aberta em frente do tabuleiro:  

Tem razão Sherlock, surpreendente! E não há outra forma de dar cheque mate! 

 

O nosso problema 

Caro leitor é capaz de criar num tabuleiro uma situação como a descrita? 

Um concurso 

Se nos quiser enviar a sua solução para jvf.ClubeMat.SPM@gmail.com e indicar 

o nome e morada ofereceremos um exemplar do livro ao autor da primeira 

resposta correta recebida. 
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