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Ao iniciarmos o novo ano de 2005, além dos c
xadrezista do nosso Distrito, era suposto fazer u
apenas expressar neste espaço que me é conc
relevantes para a modalidade. 
   O primeiro prende-se com o trabalho realizado
    Não faço parte da Direcção da Associação 
realçarmos o seu trabalho durante esta época, na
as provas programadas. Imprimiu uma dinâm
Freguesia, Escolas e Clubes que despertou o in
criação do boletim informativo “ Ao Quadrado 
de elo de ligação e divulgação, dando a conhecer
   O interesse pelo Xadrez manifesta-se hoje, não
estende-se a outros Concelhos, tais como Alcáce
que o seu dever, poderão dizer alguns. Pois é ! 
Distrito já tinha barbas  e foi esta Direcção que a
   Se tivermos em conta que durante todo o an
devido à falta de apoios, nomeadamente das ve
não recebeu, temos que concluir que fez um trab
Claro, nem tudo está feito !  Estamos apenas n
quisermos levar o Xadrez a todos os Concelhos 
gostam da modalidade e não só desta ou daquel
2005 .   
                                                     
  O segundo facto que queria realçar, mas este 
percentagem de aumento das inscrições dos jog
de inscrição das Equipas nas várias provas Nacio
serem pagas até 7 de Janeiro de 2005, não lem
Clubes. Usando um termo ferroviário, apetece-m
Associações, particularmente ao realizado pela
problema financeiro deixado pela má gestão da 
de alguns deles.   
   Quando em Setembro se discutiu, em Assemb
FPX e fomos confrontados com a imposição do
pelo motivo de a maioria dos elementos residir
fosse para o Porto, Algarve, Madeira ou Açor
rigor, transparência e dinamismo e colocasse o X
   O votar favoravelmente não é votar em branco
medidas que me parecem redutoras do desenvolv
   Espero contudo, que haja bom senso e as A
medidas destas sejam tomadas .      
   Os problemas financeiros da FPX devem ser
inclusivé dos governantes e outras instituições, 
das capacidades dos jovens estudantes que o pra
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omuns desejos de felicidades e êxitos desportivos à comunidade
m resumo da actividade do ano findo.  Incapaz de o fazer, quero

edido, a minha opinião acerca de dois factos que parecem mais

 na AXS durante o ano de 2004.  
e por isso sinto-me à vontade para dizer que é de toda a justiça 
 medida em que, não se limitou a cumprir o calendário e a realizar 
ica promotora da modalidade junto de Autarquias, Juntas de
teresse de várias entidades e o aparecimento de novos Clubes. A
“ e a sua distribuição a várias entidades e Clubes do Distrito serve
 o trabalho que se faz. 
 só nas zonas onde tradicionalmente a modalidade se pratica, mas 
r do Sal, Alcochete, Moita, Palmela e Sesimbra. Não fizeram mais
...  Só que a ideia da divulgação e promoção do Xadrez em todo o
 pôs em prática e de forma conseguida .   
o de 2004 a AXS conviveu com o espectro de falência técnica,
rbas que devia ter recebido da Federação Portuguesa de Xadrez e 
alho meritório.  
o início de um ciclo e muita coisa há para aperfeiçoar e fazer. Se
do Distrito tem de haver vontade e disponibilidade de todos os que
a Direcção que passe pela AXS. Vamos ao trabalho e bom ano de

pela negativa, são as novas taxas instituídas pela Federação. Se a
adores e Clubes me parecem exageradas mas suportáveis, as taxas
nais, Taça de Portugal , 1ª, 2ª e 3ª Divisões, e a obrigatoriedade de 
bra ao “Diabo” e constituem um peso insuportável para muitos
e dizer que a Federação está a fazer “contravapor” ao trabalho das 
 AXS. Não acredito e até duvido que a FPX queira resolver o
Direcção anterior à custa dos Clubes, pondo em causa a existência

leia Geral, o sentido de voto da AXS para a eleição da Direcção da
s candidatos de quererem transferir a Sede da FPX para o Porto,
em no norte, afirmei não ver qualquer inconveniente que a Sede

es, o que interessava era que a Federação funcionasse bem, com
adrez no lugar que merece a nível nacional . 
, daí as minhas críticas e a minha  profunda preocupação com estas
imento da modalidade .   
ssociações, principais suportes da Federação, impeçam que mais

 resolvidos com ponderação e bom senso, com a ajuda de todos,
tendo em conta os benefícios que Xadrez dá ao desenvolvimento 

ticam, mas nunca à custa ou pondo em causa os Clubes  .  

                                                                               Vítor Carlos Mira 
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• AGENDA DE JANEIRO / FEVEREIRO 

PROVAS AXS 
 
15 Janeiro – Campeonato Distrital de Semi-Rápidas por equipas – consulte http://axs.blogs.sapo.pt/ 
            
11 de Fevereiro – Campeonato Distrital de Jovens – consulte http://axs.blogs.sapo.pt/     
 
11 de Fevereiro – Campeonato Distrital de Veteranos – consulte http://axs.blogs.sapo.pt/     
 
19 de Fevereiro – Campeonato Distrital de Equipas – consulte http://axs.blogs.sapo.pt/     

CAMPEONATO ABERTO DISTRITAL DE RÁPIDAS INDIVIDUAL
Santo António da Charneca, 18  Dezembro de 2004 
  Participaram 42 jogadores. Os dez primeiros jogadores foram os seguintes: 

Final A - Média Elo = 1986 
Class  NOME ELO CLUBE PONTOS  KOYA 50% S-B 

1º  Vítor Morais 2142 GD Ferroviários Barreiro 8  SIM! 20,75 32,25
2º  André Proença  2035 CR Feijó 6,5  SIM! 15,5 27,5 
3º  Marco Oliveira 2150 CR Feijó 6,5  SIM! 8,75 21,75
4º  Pedro Barata 2160 Santoantoniense FC 5,5  SIM! 8,75 17,75
5º  Helder Figueiredo 2009 GDRC Bonfim 5,5  SIM! 6,5 18 
6º  Ricardo Carapeto 1942 GDRC Bonfim 4  NÃO! 5,5 11,5 
7º  Rafael Santos 1850 Santoantoniense FC 3  NÃO! 6,75 9,75 
8º  Sérgio Emidio 1880 GDRC Bonfim 3  NÃO! 0 8 
9º  Fernando Felício 1900 CCM Qta Marques Costa 2  NÃO! 0 4 

10º  João Neto 1790 GDRC Bonfim 1  NÃO! 6,5 6,5 
 
CAMPEONATO DISTRITAL DE RÁPIDAS POR EQUIPAS 
Santo António da Charneca, 19  Dezembro de 2004 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
Pontos Tabuleiro Equipa Pts Totais 

Ganhos Perdidos
S-Berger Vitórias 

Santoantoniense FC 42 51 5 546 14 
CCM Qtª Marques da Costa/A 36 39,5 18,5 448 11 
GDRC Bonfim/A 33 35,5 20,5 403,5 9 
FC Barreirense/BNC 30 29,5 26,5 374,25 7 
GD Ferroviários 27 32 26 322,25 5 
GDRC Bonfim/B 24 21 35 291,5 4 
CCM Qta Marques da Costa/B 18 13,5 42,5 234 2 
GDRC Bonfim/C 14 4 52 210 0 

Toda a informação sobre provas de xadrez ou outros eventos deverá ser enviada para E-mail:axsetubal@zmail.pt     
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T, Petrosian - S, Glig
 Zagreb 1965 
[Sérgio Rocha]  
Petrosian foi campeão mu
define a defesa Grunfeld 
que leva o jogo para vari
negras equivocam−se, e
brancas 9.£xd2 e6 10.cx
por isso dá vantagem ao
brancas dada a má posiç
 

 Sem perder tempo as b
negros da ala de dama11
em d5] 13.bxc6 bxc6 14
estrutura de peões (as n
tornar−se um bom defens
19.¥xe4 elimina a melhor
podem ocupar os cavalos
ganha a coluna e abre es

 
 
 
 
 
 
 

Os nossos agrade
na impressão dos
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oric  

ndial e um dos melhores estrategas de sempre 1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 este lance
4.¤f3 ¥g7 5.e3 uma jogada muito pouco utilizada que se afasta das linhas principais e
antes tranquilas onde Petrosian era rei 5...0-0 6.¥d2 c6 7.¥e2 ¤e4?! 8.0-0 ¤xd2 As
ste bispo está bloqueado pelos próprios peões e é de momento a pior peça das
d5! boa jogada que define imediatamente a estrutura central de peões (bloqueados) e
s cavalos 10...exd5 [10...cxd5 11.¦fc1 ¤c6 12.¤a4 dá uma apreciável vantagem às
ão do Bc8] 11.b4  

XABCDEFGHY 

7zpp+-+pvlp' 
6-+p+-+p+& 
5+-+p+-+-% 

3+-sN-zPN+-# 
2P+-wQLzPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
rancas iniciam o chamado ataque das minorias com vista a enfraquecer os peões
...¤d7 [11...a6 12.a4] 12.b5 ¤f6 [12...cxb5 13.¤xb5 e as negras têm um peão isolado
.¤a4 ¥f5 15.¥d3 as brancas não temem trocar peças dada a vantagem adquirida na
egras têm agora 3 ilhas de peões) e a debilidade em c6 da qual o Bf5 poderia vir a
or 15...¤e4 16.£c2 ¦c8 17.¦ac1 ¦e8 18.¤c5 ¥f8 finalmente este bispo entra em jogo
 peça negra, a vantagem do par de bispos é um pouco irrelevante dada a posição que
 brancos na coluna "c" 19...dxe4 20.¤e5 ¥g7 [20...¥d6 21.¤b7!] 21.¤c4 ¦c7 22.¦b1
paço para a outra torre 22...¥f8 23.¦fc1 £g5 24.¢h1!  

4-zP-zP-+-+$ 

8rsnlwq-trk+( 
cimentos ao apoio da Câmara Municipal do Barreiro 
 boletins. 

 
Colabore no Boletim da AXS, envie o seu artigo, seja de opinião ou de
informação, para o e-mail da Associação de Xadrez do Distrito de 
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um dos lances mais característico
ataque às negras24...£h4 25.£d2
as negras ameaçavam comer o ca
27...¦d5 28.¦xa7 £h6 [28...¥xc
completamente e não há vestígio
debilidades  29...¥g4 ameaça Be2
32.¦a4 ¦b8? um erro que perm
posições 33.¤e5 ¦bb5 34.¦xc6 ¥
o bispo de casa negras para o a
brancas com 38.¤d4 (38.¦g8+ ¢f
perder uma partida ganha] 37.dxe
41.¤e6+ ¢f6 42.f4+− ¥b2 43.¤g
abandono das negras.]  1-0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESPORTO ESCO
Torneios realizados
 
-11/Dez. Torneio de Natal - Se
resultados disponíveis em: http
 
-15/Dez. Torneio Escolar – Ba
-16/Dez. Torneio Escolar – Ba
-16/Dez. Torneio Escolar – Ba
-17/Dez. Torneio Escolar – Ba
-17/Dez. Torneio Escolar – Ba
resultados disponíveis em: http
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s de Petrosian, protege o rei sem mexer nos peões  e com isso dar pontos de
 ¦cc8 tentando levar esta torre ao ataque via d8,d5,h5 26.¦b7 ¦cd8 27.£e1
valo de c5 e dado o afastamento dos cavalos alguém tem que defender o rei

5 29.dxc5 ¦xc5 30.¤d6 ¦xc1 31.£xc1 ¦f8 32.¢g1 as brancas dominam
s do ataque negro] 29.£g1 consequência da jogada 24, defender sem criar
, Th5 e Bd6 30.¦a5 a torre chega a tempo de defender 30...¥e2 31.¤b3 ¥b4
ite às brancas aumentar a vantagem, era necessário Bf8 e tentar repetir
d6 35.¦c8+ ¢g7 36.¦aa8 ¦xe5 uma última tentativa baseada em conservar
taque, mas era melhor [36...¥xe5 37.dxe5 ¦xe5 tentando um equivoco das
6 39.¦a6++−) 38...£xh2+ que leva à vitoria negra. Nunca é tarde para errar e
5 ¥xe5 38.¦c5 troca a última torre negra 38...¦xc5 39.¤xc5 £h4 40.¦a4 f5
5 ¥d3 44.£d1 [44.¦a7 era mais forte mas o lance da partida serve para o

Sérgio Rocha

3+-+-zP-+-# 

8-+-+rvlk+( 
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XADREZ JOVEM 

R 

 - CFD AVE Pedro Eanes Lobato 
ww.gcde.min-edu.pt/caesetubal/  

ro – EB2/3 Álvaro Velho 
ro – EB2/3 D. Luís Mendonça Furtado 
ro – EB2/3 Quinta Nova da Telha 
ro – EB2/3 Padre Abílio Mendes 
ro – EB2/3 Quinta da Lomba 
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