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Editorial
Estamos a meio do calendário da época 2014-2015, e multiplicam-se as inúmeras actividades que
decorrem no Distrito de Setúbal. A AXS tem procurado colaborar com os Clubes na promoção da
modalidade e no desenvolvimento de acções quer no âmbito da competição, quer da formação. Saudamos
o concelho de Alcochete, que está a desenvolver um núcleo de xadrez escolar e estiveram presentes no
primeiro dia do Estágio de Jovens com oito jovens a convite da AXS. Estamos empenhados em fazer
chegar a modalidade aos 13 concelhos do nosso distrito, estamos a preparar um projeto nesse sentido,
gostaríamos de contar com o apoio de todos para o programa “Xeque-mate em 13” .
António Bravo



AGENDA DE EVENTOS NO DISTRITO - ABRIL /MAIO/JUNHO DE 2015

XXVII Circuito de Torneios de Xadrez do Barreiro : Plano Desenv. Xadrez do Barreiro
26 de Abril - 15h00 – Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Sede do Bombeiros Sul e Sueste –Baía do Tejo.
3 de Maio - 15h00 - Torneio de Xadrez Semi-rápidas - Sede do F.C.Barreirense
17 de Maio - 15h00 - Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Sede da Brincolândia
31 de Maio - 15h00 – Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Sede da SIRB Penicheiros
7 de Junho - 15h00 - Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Estação Ferro-Fluvial Soflusa
21 de Junho - 15h00 – Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Parque Catarina Eufémia – centro do Barreiro
Circuito dos Jogos do Seixal 2015 : http://www.cm-seixal.pt/jogos-do-seixal/2015
4 de Abril - 15h00 – Torneio de Xadrez Semi-rápidas – CCR Alto Moinho .
11 de Abril - 15h00 – Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Sede do IFCTorrense.
26 de Abril - 15h00 – Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Moinho de Maré Corroios .
2 de Maio - 15h00 - Torneio de Xadrez Semi-rápidas - Fábrica da Polvora Corroios
23 de Maio - 15h00 - Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Mundet (Seixal)
14 de Junho - 15h00 – Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Sede do CRDCavaquinhas
20 de Junho - 15h00 - Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Tipografia Popular Seixal
20 de Junho - 15h00 – Torneio de Xadrez Semi-rápidas – Parque Catarina Eufémia – centro do Barreiro
XI Torneio FIDE de Almada, 19, 20, 26 e 28 de Junho – http://xpeoes-caparica.blogspot.pt
PROVAS AXS - http://www.axsetubal.pt
10, 11, 17, 18 e 19 de Abril - Campeonatos Distritais Jovens – EB1 Fidalguinhos - Barreiro
16 de Maio - Campeonato Distrital de Semi-rápidas individual - Almada *
6 de Junho Campeonato Distrital de Semi-rápidas Equipas Escolares – Seixal*
13 de Junho Campeonato Distrital de Rápidas Equipas – Montijo*
21 de Junho Campeonato Distrital de Semi-rápidas e Rápidas Feminino – Barreiro*
*-informações de acordo com o calendário da AXS.
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PARTIDA COMENTADA PELO MESTRE
Damaso,Rui (2451) - Bok,Benjamin (2587) [D43]
Campeonato Europeu - Jerusalém, 03.03.2015
[Comentários do mestre internacional Rui Dâmaso]
1.¤f3 O primeiro lance mais indefinido na abertura, talvez seja o lance com que mais inicio os jogos. Por gostar
do estilo de xadrez universal, com todo o género de posições e aberturas 1.e4, 1.d4 ou c4, 1. ¤f3 é apenas
saudável lance de desenvolvimento, que na teoria de aberturas pode originar praticamente qualquer abertura ou
defesa, até a siciliana, por exemplo (1...c5 2.e4). Pelo que sei do meu adversário, ele é um jogador agressivo
que, por exemplo, contra 1.d4, as suas partidas entram quase sempre na complexa defesa Grunfeld, portanto
achei ¤f3 ideal tendo o bónus do meu adversário entrar muito quase sempre em apuros de tempo. 1...d5 Já é
uma boa surpresa ao primeiro lance! 2.d4 Já não poderá jogar sua predilecta defesa Grunfeld! 2...¤f6 3.c4 e6
[3...g6?! 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 Esta ordem, é um erro comum para quem se inicia nesta defesa, a Grunfeld normal
em que as brancas ocupam o centro (peões e4, d4) só faz sentido se o cavalo branco estiver em c3, para que
nesta situação as pretas possam trocar (d5 x c3) sem perder tempos.] 4.¤c3 c6 5.¥g5 h6 6.¥xf6 Evito a muito
complexa e teórica variante moscovo do Ataque Botvinik: [6.¥h4 dxc4 7.e4 g5 8.¥g3 b5] 6...£xf6 7.g3!? Uma
variante de caracter muito seguro, bastante usada há alguns anos pelo ex-campeão mundial Kramnik, embora
me pareça que a teoria a considere actualmente algo inócua, ainda me agrada bastante, pois além de não deixar
à vontade adversários que gostam de ter a iniciativa, tem o seu veneno e além disso, julgo ainda haver
possibilidades de a melhorar. [7.e3 ¤d7 (7...g6 8.e4 dxe4 9.¤xe4 ¥b4+ 10.¢e2 £f4! 11.£d3 ¥e7 (¹11...¤d7
12.g3 £b8! 13.¥g2 …0–0 14.c5 e5„) 12.g3 £c7 13.¥g2 ¤d7 14.¦he1 b6 (14...0–0 15.¢f1 e5 16.£d2; 14...e5)
15.¢f1² ¥b7 16.c5 a5 17.¢g1 0–0 18.£e3 ¢g7 19.¤e5 ¤xe5 20.dxe5 bxc5 21.¤xc5 ¦fd8 22.¦ac1 a4 23.¤xb7
£xb7 24.¥xc6 £xb2 25.¥xa8 ¦xa8 26.¦c7 ¥b4 27.¦d1 ¦f8 28.¦dd7 £b1+ 29.¢g2 £f5 30.¦c4 ¥a5 31.¦f4 1–0
Kramnik,V (2772)-Leko,P (2752)/Moscow 2009/EXT 2010) 8.¥d3] 7...g6?! 7.g3 surtiu logo efeito, pois o lance g6
mostrou que o meu adversário poderia não estar muito seguro nesta variante. Parece-me que a opção da eslava
pelo meu adversário foi um pouco no escuro! [7...¤d7 8.¥g2 dxc4 9.0–0 ¥e7 (9...¥d6 10.¤d2 ¤b6 11.e3
(11.¤ce4 £xd4 (11...£e7 12.f4 (12.¦c1) 12...0–0 13.£c2 c5) 12.e3 £d3 13.¤f6+ gxf6 14.¥e4) ) 10.e3 (10.a4)
10...0–0 11.¤d2 ¤b6 12.£e2 e5 13.d5 cxd5 14.¤xd5 ¤xd5 15.¥xd5 ¥h3 16.¦fd1 ¦ad8 17.¤xc4] 8.e4! dxe4
9.¤xe4 ¥b4+ [9...£e7 10.c5 £c7 11.¤e5 ¤d7 12.¤c4 ¥g7 13.¤ed6+ ¢f8 14.£f3 f5 15.0–0–0 b5 16.¤xc8 ¦xc8
17.¤d6 ¦d8 18.¥g2 e5 19.£b3 ¤f6 20.dxe5 ¤g4 21.¤f7 ¦xd1+ 22.¦xd1 ¦h7 23.¦d8+ ¢e7 24.¤d6 1–0 Teske,H
(2522)-Perhinig,R (2193)/Austria 2002/EXT 2003] 10.¢e2 Com o g3 e o g6 esta liberdade de desenvolver pondo
o rei no centro é uma excepção que com esses lances incluídos resulta muito bem, as pretas não dispõem de £f4
e a casa f6 pode ser fraca.

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+-+p+-'
6-+p+pwqpzp&
5+-+-+-+-%
4-vlPzPN+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+KzP-zP"
1tR-+Q+L+R!
xabcdefghy
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10...£d8 11.c5 0–0 12.¤e5! ¥a5 13.f4 Seguindo o bom plano de ¤e5, mas o "automático" f4 aqui é pouco
exacto. [13.h4! h5 A casa g5 para o cavalo faz toda a diferença, na partida se irá notar que era importante ter
essa casa para o cavalo. (13...¤d7 14.f4 ¥c7 15.h5‚) 14.f4 ¢g7 15.¢f2 ¥c7 …16.¥c4] 13...¢g7 14.¢f2 [14.h4
£d5!÷] 14...¥c7 15.¥c4 ¤d7 16.¦e1 ¤f6?! Posição crucial logo no inicio do meio jogo, as pretas perdem a única
oportunidade de uma boa chance para anular a vantagem das brancas. [16...f5! 17.¤d6 (17.¤c3 simples para as
pretas e bom é : 17...¤xe5! (17...¥xe5 18.fxe5!² (18.dxe5?! ¤xc5 19.b4 (19.£xd8 ¦xd8 20.b4 (20.¦ad1)
20...¦d4!µ) 19...£b6!µ) ) 18.dxe5 £e7 19.£d4 ¦d8 20.£e3 ¥d7=) 17...¥xd6 18.¤xd7 ¥xd7 19.cxd6 £b8 20.¥xe6
£xd6 21.d5=] 17.¤xf6 £xf6 18.£f3 £e7 19.£c3 ¢g8 20.¦e2 ¥d7 21.¦ae1 ¦ad8
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[21...¥xe5™ 22.¦xe5. Única forma das pretas continuarem, terão de trocar em e5 agora ou mais uns poucos
lances, mas a vantagem posicional das brancas é avassaladora.] 22.¤xg6! fxg6 23.¦xe6 ¥xe6 24.¦xe6 ¦xf4+
[24...£xe6 25.¥xe6+ ¢h7 26.£b3 ¦b8 27.d5 cxd5 28.£xd5 ¦fd8 29.£e4+-] 25.gxf4 £h4+ 26.£g3 £xg3+
27.hxg3 ¦xd4 28.¦e4++- ¦xc4 29.¦xc4 ¢f7 30.¦a4 ¥b8 31.¢f3 1–0
Rui Dâmaso
13.¥xd4 ¥e6 14.h5 ¥xb3 15.cxb3 £e6 16.hxg6 fxg6 17.¥xf6
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17....exf6?!
Decisão Sítio
polémica.
Estruturalmente
este lance não éEE:
aconselhável,
mas incrivelmente eu não vi a
ideia de De5 e Dd4 xeque , e por isso evitei o lógico e correcto Bxf6. [17...¥xf6! 18.£d5 (18.0–0 £e5!= Lalic,
Bogdan) 18...£xd5 19.¤xd5 ¥g5! 20.0–0 ¦ac8 21.f4 e6 (21...¥h4 22.g3 e6 23.¤b6 ¦c6 24.¤c4 ¥xg3) ] 18.0–0–0!
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CRÓNICA AO QUADRADO
Decorreu o Estágio Xadrez Jovem Seixal 2015, no pavilhão municipal da Torre da Marinha, participaram
trinta jovens, oriundos de Clubes dos concelhos de Almada, Barreiro, Montijo e Seixal (Ateneu Popular
do Montijo, Clube Peões da Caparica, Futebol Clube Barreirense, Independente Futebol Clube Torrense e
Santoantoniense Futebol Clube).
Durante 5 dias, os jovens, com a orientação dos treinadores Rui Dâmaso, Vitkor Ulyanovskyy, Diogo
Ramos, António Bravo e Modeste Mendes, participaram em sessões de treino, simultâneas, torneios de
semi-rápidas, rápidas, xadrez na variante 960, xadrez pares na variante troca-peças e também não faltou
tempo para um pouco de exercício físico. No primeiro dia participaram também nas atividade um grupo
de iniciados na modalidade de Alcochete a convite da AXS. Para o futuro prevê-se a realização de 3
estágios durante cada época desportiva, no âmbito da selecção distrital jovem, cujo seleccionador é o
mestre internacional Rui Dâmaso.

Agradecemos o apoio do Independente Futebol Clube Torrense, da Câmara Municipal do Seixal e a todos que
colaboraram direta ou indirectamente para o sucesso da actividade.

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 Setúbal.
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