
 Problema 3 
 

 

Há dias estive a rever alguns dos vídeos editados pela SPM sobre a vida e obra de alguns 

grandes matemáticos portugueses (ver Nota no fim).  

Num deles o Professor Dias Agudo1 refere a importância que tiveram, no curso da sua vida 

profissional, dois excelentes professores de Matemática que encontrou no ensino liceal.  

Referia em particular um que todas as semanas deixava um problema mais difícil, que 

envolvia uma construção geométrica ou a procura de um objeto ou mesmo uma pequena 

demonstração, para pôr a pensar os alunos mais interessados. E de facto, referia o Professor, 

muitas vezes davam com eles nos tempos livres a pensar no problema no jardim ou enquanto 

caminhavam pela rua. Refere também a satisfação que sentia quando encontrava a solução. 

É muitas vezes assim que desperta uma vocação. 

Pois aqui vai um problema que pode ser proposto a alunos muito jovens para ver quem pega 

nele.  

Relembro uma história real que já contei aqui há tempos: quando António Oliveira era 

treinador do F. C. P. e aparecia um jogador novo levava-o para o relvado para uma pequena 

conversa. Entretanto ia brincando com uma bola. 

                                                           
1 Os textos do Prof. Dias Agudo de Álgebra Linear e Cálculo são excepcionais, pela forma como escreve Matemática, pelo 

encadeamento dos resultados, pelos exercícios que propõe e que aproveita para levar mais longe a teoria, e, por isso, do 
maior interesse para alunos universitários. Sabia que tem um livro com um curso de Análise Complexa apresentado como 
um conjunto de exercícios: o próprio leitor, avançando na resolução dos problemas propostos, constrói o curso. Chama-se 
Notas para um curso de Funções de Variável Complexa. 



De repente dava um pequeno chuto na bola para o ar.  

 

 

Se o novo elemento corresse atrás dela e brincasse com ela é porque tinha fascínio pelo jogo 

e, se tivesse capacidade, poderia vir a ser um grande jogador.  

Então aqui vai a bola para ver quem corre atrás dela e brinca com ela : 

Problema 

Quatro futebolistas e uma bola estão num campo quadrado de 10m x 10m. Quaisquer dois 

futebolistas distam entre si de, pelo menos, 8 metros. 

Mostra que a bola dista de um dos futebolistas menos de 7,5 m. 

 

Nota 

A SPM tem à venda quatro CD´s com entrevistas extensas a quatro grandes matemáticos 

portugueses: Maria do Pilar Ribeiro, Jaime Campos Ferreira, Fernando Dias Agudo e Alfredo 

Pereira Gomes. Há ainda um outro CD com os melhores momentos das quatro entrevistas. 

Ao vê-los, não só tem o prazer de contactar com quatro figuras de excepção, como fica a 

conhecer um pouco da actividade matemática, educação e investigação, em Portugal na 

segunda metade do século passado. 

 


