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Na esplanada de um café do jardim perto da Escola, numa manhã de sol claro e ameno, a Rita, o 

Bernardo e o João preparavam, aplicadamente, os exames do décimo segundo.  

Foi senão quando a Rita, levantando os olhos do caderno, exclamou: 

Rita (R): - Olha o Professor Antunes! Quer sentar-se connosco Professor, pagamos um cafezinho com 

o que quiser? 

Bernardo (B): - E se nos quiser tirar umas dúvidas... 

Professor Antunes (PA): - Sento com todo o gosto, mas não vos deixo pagar nada, como é óbvio. 

João (J): - Ó Professor, nós gostávamos que nos indicasse o que fazer para entrar na Faculdade com 

melhor preparação Matemática. 

PA: - Sobre isso o que vos sugiro é que ensaiem fazer demonstrações, começando por algumas muito 

simples, ou pelo menos que tentem escrever um programa para computador, numa linguagem simples 

se não têm experiência de programação, JustBasic por exemplo, grátis na net.  

Como dizia o célebre matemático Cédric Villani, quando cá esteve há uns anos, um programa é a coisa 

mais próxima de uma demonstração e demonstrar é o trabalho dos matemáticos. Podem ler um 

pequeno artigo sobre essa estadia neste link. 

B: - Sabe que eu há tempos li no site do Clube da SPM que o então CEO da Cisco, John Chambers, 

achava que a familiarização com o mundo digital devia começar muito cedo: disse, com orgulho, no 

WebSummit em Lisboa, vocês podem ver a entrevista aqui, que a neta dele com apenas dois anos já 

conseguia introduzir o PIN no iPhone da mãe e brincar com jogos! 

PA: - É uma das ferramentas do futuro. Há um livro de Antoine Agtmael, com o título  

Os lugares mais brilhantes na Terra, como as cinturas industriais estão a emergir como pontos 

quentes da inovação global  

que defende que as antigas cinturas industriais das cidades estão a transformar-se em cinturas digitais 

com uma qualidade de vida muito superior. A literacia digital é imprescindível para não perder a onda. 

A forte preparação matemática e a preparação digital são cruciais para as sociedades que ambicionam 

um futuro melhor.  

Sugiro-vos este link para o artigo que foi editado no Clube da SPM em 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dric_Villani
https://clube.spm.pt/news/4194
https://www.youtube.com/watch?v=MwmNQEjnZQg
https://clube.spm.pt/news/4857


 

B: - Ó Professor, mas parece que estão a querer facilitar-nos a vida em Matemática … e não só! Acha 

boa ideia? 

PA: - Tens toda a razão em chamar à atenção, o desenvolvimento não se consegue com “facilitismos”! 

Consegue-se encontrando um sistema que permita que escolas, professores e alunos vão tão longe 

quanto a vontade e o engenho lhes permitam. Consegue-se cortando as amarras a uma mediocridade 

sem ambição e permitindo que os melhores, escolas, professores e alunos, como um balão com forte 

força ascendente, arrastem todos, mas todos, para níveis superiores de aptidão. 

R: - Já agora se nos arranjasse um problemazito para nos pôr a pensar, a demonstrar (sorrindo), para 

ver se nos subtraímos ao adormecimento colectivo...(sorrindo de novo) 

PA: - (depois de fazer um sinal ao empregado para lhe trazer um café bem cheio): - Arranjo sim senhora.  

E depois de dar uma trinca numa saborosa metade de tosta de queijo, bem tostadinha, que a Rita lhe 

estendeu … e de meditar um pouco, propôs: 

PA: - Pois aqui vai um problema com um leve sabor digital: 

Imaginem que o Almirante GM recebeu um lote de 1024 vacinas e que a DGS o avisou de que uma delas 

era uma falsificação mortal: quem tomasse, mesmo que só uma gota desse frasco, morria ao fim de 

duas horas.  

E avisou o Almirante que tinha até ao dia seguinte para identificar o frasco envenenado.  

A primeira ideia que lhe surgiu foi arranjar 1024 animais e dar uma pequena gota a cada um. Ao fim 

de duas horas o que morresse indicava o frasco mortal … mas isso seria uma quantidade enorme de 

animais!  

Pois o que vos proponho é que… 

Encontrem o menor número N de animais a usar para identificar a má vacina até ao dia seguinte: 

reparem que podem administrar misturas de vários frascos e o animal morre, ao fim de duas horas, se, 

e só se, um desses frascos for o letal. 

R: - E a demonstração? 

PA: - Não me esqueci, aqui vai:  

Peço-vos que provem que o N que encontrarem é de facto o mínimo, que com menos animais não 

conseguiriam identificar o frasco falsificado … e aqui vão ter mais uma oportunidade de exercitar a 

vossa argúcia, a vossa habilidade matemática. 

J: - Parece interessante, mas já agora podia sugerir-nos algo para programar. 

PA: - Certo, então tomem nota… 

Interrompemos aqui esta conversa, que estava a envolver a todos com interesse, no preciso instante 

em que o empregado pôs na mesa um café bem quentinho para o nosso Professor.   

Retomá-la-emos no próximo problema. 

  

 


