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Naquele dia chovia que Deus a dava! O Professor Antunes entrou no seu Café de eleição, fechou o 

guarda chuva a pingar, pendurou a gabardina e sentou-se na sua mesa favorita junto aos grandes 

vidros que davam para a rua estreita de onde viera. Adorava ver a chuva a cair, a cântaros como se 

dizia, e ouvir o tilintar das gotas na calçada. Abriu o jornal donde jorravam notícias do Covid. Deu 

consigo a pensar: 

- Que grande povo o nosso! Tolhido e diminuído durante 40 anos por um regime paroquial e bronco, 

como dizia lapidarmente o nosso Pulido Valente, … sobrevivente, a custo, da perversão totalitária de 

uma revolução que lhe tinha trazido tanta esperança, perversão que o teria liminarmente destruído, 

… arruinado, já em democracia, pela corrupção descontrolada, … e quando começava a erguer-se 

depara-se com o Covid e, ainda assim, encontra forças para reagir com coragem! Grande povo o 

nosso!  

Sentiu o coração apertado, e logo de seguida a bater com orgulho, quando ouviu uns toques no vidro. 

A Alice e a irmã acenavam-lhe, muito sorridentes, agachadas debaixo do guarda chuva. 

Instantes depois estavam, cheias de entusiasmo, sentadas à sua mesa. 

Alice (A): - Ó Professor, eu e a Sara estivemos a ler a “Mad Tea Party”. Aquela conversa entre a minha 

homónima, a Lebre, o Chapeleiro e o Arganaz, bom este estava sempre a dormir, é estonteante, mas 

não percebemos uma coisa, … 

 

… porque é que a adivinha do Chapeleiro: - Porque é que uma gralha é como uma escrivaninha? fica 

sem resposta? 

Professor Antunes (PA): - Sabes, há quem pense que Lewis Carroll, que era um matemático muito 

conservador, quis rir-se um pouco das novas teorias abstratas, que consideravam um bolo-rei 

equivalente a uma chávena de chá1, no sentido de que, se a sua superfície fosse de um material como 

o de um balão, podias deformar, sem cortar, uma na outra. Experimenta mentalmente! 

                               O bolo rei e a chávena de café são topologicamente equivalentes. 

 
1 Se tiver curiosidade em relação ao tema pode ver o nosso problema 2 de Maio de 2016 aqui. 

https://clube.spm.pt/news/4536


 

 

Sara (S): - Ainda assim, a Alice disse que tinha uma resposta e quando a Lebre lhe repondeu: - Então 

deves dizer aquilo que queres dizer, respondeu de imediato: - Sim, pelo menos eu quero dizer aquilo 

que digo, é a mesma coisa não acham? 

A: -  E viste o que o Chapeleiro respondeu? - De modo nenhum, “eu vejo o que como” não é o mesmo 

que “eu como o que vejo”! 

PA: - É, são exemplos de proposições P e Q em que P implica Q … mas Q não implica P. Tentem 

encontrar outras é um grande exercício! 

S: - Como:  Todas as zebras são animais, mas todos os animais não são zebras. 

PA: - É isso mesmo, se o conjunto dos objetos que verificam P está contido estritamente no conjunto 

dos objetos que verificam Q então P implica Q, mas Q não implica P. Isso facilita-vos a vida quando 

quiserem encontrar mais exemplos.  

E já agora reparem que, se P implica Q, então, a negação de Q implica a negação de P, mas não o 

contrário: pensem nisso. 

A: - E lembras-te daquela do dorminhoco do Arganaz: - Eu respiro sempre que durmo mas não durmo 

sempre que respiro? … fixe! 

S: - Incrível, mas incrível mesmo é que estavam sempre na hora do lanche! Isto também alude a 

alguma coisa? 

PA: - Sim, à ideia que já circulava de que o tempo não é absoluto, não há um relógio universal para 

todo o Mundo. De vários observadores em movimento relativo cada um tem o seu tempo próprio. 

Carrol aproveitou e extremou a ideia de o tempo ser controlável para permitir àqueles compinchas 

saltarem rápido por cima dos momentos desagradáveis e permanecerem sem pressa na altura do bem 

bom. 

A: - Fantástico, quem me dera descobrir o segredo! O mais chato ali é que não saíam daquela mesa. 

PA: - Nem mais, o universo deles era fechado, como se admitia e admite ainda hoje que o nosso seja. 

Num universo fechado um raio de luz enviado para o espaço percorre um caminho fechado e acaba 

na posição inicial. Os nossos amigos também saltavam de lugar em lugar, sempre no mesmo sentido, 

e acabavam onde tinham partido. 

A: - Ó! Professor , mas aquilo era uma porcaria a loiça ficava sempre mais suja. 

PA: - Pois é, mas até isso tem um significado: no nosso universo a desordem cresce constantemente. 

Já viram o que acontece ao vosso quarto se não o limpam: degrada-se até ao caos. Dá muito trabalho 

manter a ordem estabelecida e mesmo assim o caos acaba por vencer. Alguém dizia: “Life is hard and 

then we die”, “ Lutamos a vida toda e acabamos por morrrer”. 

A e S (ao mesmo tempo): - A preguiça leva à miséria, como eram preguiçosos viviam na desordem! 

PA: - Nem mais, uma grande lição de Lewis Carroll! … Alíás, o nome dele era Charles Lutwidge 

Dodgson. 

 


