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Permitam-nos que este “Ao quadrado” especial se dedique em exclusivo a dar cumprimentos e 
parabéns a todas as autarquias do Distrito de Setúbal recentemente eleitas. Aos Srs. Presidentes e 
Vereadores das Câmaras Municipais bem como aos Presidentes e respectivas equipas de Juntas de 
Freguesias, as nossas saudações. 

A todos, independentemente da “cor política”, reconhecemos o mérito do vosso envolvimento, em 
prole das populações dos vossos concelhos, e por isso vos desejamos o maior êxito, pois implicará 
também o êxito das populações das Freguesias e Concelhos que agora lideram. 

Certamente terão recebido centenas de saudações e cumprimentos. Alguns tiveram o mesmo destino 
que aqueles cartões de Natal, “meio manhosos”, com a impressão duma replica de obra de arte de 
algum artista imortal e o logotipo duma ONG mais ou menos influente. Gostaríamos que nos lesse de 
forma “descomplicada”, só por prazer. 

O Xadrez existe, com provas disso, há pelo menos 4.000 anos, o que lhe confere o estatuto de desporto 
mais antigo (de todos os que actualmente se praticam). São centenas de milhões aqueles que ao longo 
deste quatro milénios se dedicaram à modalidade, e milhões desses jogos foram devidamente 
registados. Há bases de dados com jogos de personagens como o Kasparov, e ninguém acha estranho, 
pois afinal ele foi o melhor atleta de todos os tempos, pelo menos na sua (dele) opinião. Mas outras 
figuras têm registos: Fidel Castro (jogador medíocre), Ernesto “Ché” Guévara (jogador de 2300, 
excelente) ou Napoleão Bonaparte. 

Num “ao Quadrado” especial, dedicado às vitórias de partidos e coligações democráticas, pensámos 
analisar um jogo dum Imperador. Quem convive no mundo do Xadrez, a partir de certo nível, ouve 
com alguma frequência a história dos “Cavalos do Napoleão”. Mas mesmo esses, muitos deles, nunca 
viram o jogo em causa. 

A todos os eleitos que estão a acompanhar, pedimos que analisem estes poucos lances, não por serem 
dum imperador (que afinal é o contrário do que se defende em democracia), mas porque deste jogo 
podemos facilmente concluir que o Napoleão Bonaparte definiu rapidamente o seu objectivo, colocou 
as suas peças de acordo com um plano, teve uma visão global de todo o tabuleiro, soube chegar ao 
mate. 

No fim de contas, novamente sem comparar imperadores e democratas, o que se vos pede agora que 
foram eleitos, é que cumpram os vossos objectivos utilizando todos os meios que dispõem, e que o 
façam para a totalidade das Freguesias ou Concelhos que agora lideram, nunca parcialmente. Saibam 
que o mais simples “peão” é muitas vezes decisivo no jogo de Xadrez.   

Agora, que se discutem os gases que provocam o efeito estufa, nomeadamente os combustíveis fósseis, 
apresentamos os “Cavalos de Napoleão”. 

Contem connosco.  
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ÉÉPPOOCCAA  22000099--22001100  
CCAALLEENNDDÁÁRRIIOO  DDEE  CCOOMMPPEETTIIÇÇÕÕEESS  OOFFIICCIIAAIISS  DDAA  AAXXSS    

CCOOMMPPEETTIIÇÇÃÃOO  DDAATTAASS  LLOOCCAAIISS  

15º FIDE PDX do Barreiro 8, 21 e 22 de Novembro 
Academia de Xadrez  

(Barreiro) 

CD Semi-Rápidas Jovens - Individual 5 de Dezembro 
Juventude Lavradio 

(Barreiro) 

CD Semi-Rápidas Jovens - Equipas 6 de Dezembro 
Juventude Lavradio 

(Barreiro) 

Taça AXS 11, 12 e 13 de Dezembro 
Brancas jogam em casa 

Pretas jogam fora 

2º FIDE do Seixal 5, 8, 12, 15, 19 e 22 de Janeiro 
C.R.D. Cavaquinhas 

(Seixal) 

CD Semi-Rápidas Equipas 10 de Janeiro  

CD de Jovens 5, 6, 12, 13 e 14 de Fevereiro  

CD de Veteranos 19, 20, 21, 26 e 27 de Fevereiro Estes dois campeonatos 

devem ser organizado 

em conjunto CD Feminino 19, 20, 21, 26 e 27 de Fevereiro 

Campeonato Distrital de Equipas 7, 9, 14, 21, 23, 28 e 30 de Maio 
Brancas jogam em casa 

Pretas jogam fora 

CD Absoluto - Fase Final 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 de Junho  

8º FIDE de Almada Julho (ainda a agendar) 
Complexo Desportivo 

de Almada 

CD. Semi-Rápidas Individual 3 de Julho  

CD Rápidas Individual. 10 de Julho  

CD Rápidas por Equipas 11 de Julho  

2º FIDE do CX Moita Maio ou Agosto (ainda a agendar) 
C.X. Moita 

(Moita) 

 

PPRROOVVAASS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS::  

6º Torneio do G.D. Cavadas  
G.D. Cavadas 

(Arrentela) 

12º Torneio do FC Barreirense  
F.C. Barreirense 

(Barreiro) 

VII Open da Arrentela  
P.C. Recreio 

(Arrentela) 

XXVI “Viver Abril”  
Soc. Musical 5 Outubro 

(Paio Pires) 

8º Open de Corroios  
 

(Corroios) 

9º Open de Amora  
 

(Amora) 
 


