Ao Quadrado
Nº5 - 2ªSérie - Boletim Trimestral da Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal

Setembro de 2015

Sítio AXS:

http://www.axsetubal.pt

EE: axsetubal@gmail.com

Pag.1

Ao Quadrado
Nº5 - 2ªSérie - Boletim Trimestral da Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal

Editorial
O quinto número da segunda série do Boletim da AXS, é o primeiro dos Boletins comemorativos do
quadragésimo aniversário da AXS. Continuando o nosso apontamento histórico, iniciado no número
anterior, a primeira direcção da AXS, eleita em 1978, foi constituída por Manuel da Cruz Patrício
Curado, como presidente, Vitor Manuel Barros Franco, José dos Santos Ferreira da Silva, Vítor
Fernandes Martins e José João da Encarnação Grade, como vogais. Sendo os mesmos maioritariamente
de Setúbal, a sede da AXS acabou por se transferir para Setúbal. Os clubes filiados nessa época
distribuíam-se pelos Concelhos de Setúbal, Seixal, Sesimbra, Almada Palmela e Barreiro, a Sociedade
Musical Capricho Setubalense, o Vitória Futebol Clube, a Associação de Alunos da Escola Industrial e
Comercial do Seixal, o Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro, o Portão Verde Futebol Clube do
Laranjeiro, a Casa do Povo de Corroios, o Grupo de Xadrez do Restaurante Saloio em Sesimbra, a
Sociedade Filarmónica União Agricola do Pinhal Novo, o Ginásio Clube do Sul e o Quinas Clube de
Desportos do Barreiro. A primeira prova oficial da AXS, foi o Campeonato Distrital Individual Absoluto,
que se disputou em 2 fases, sendo a primeira fase constituída por zonais, que apurava para a fase final e
que foi ganho nesse ano por Manuel José Brito, seguiu-se Álvaro Carmo Vaz em 1979. António
Evangelista e Jorge Gonçalves foram os primeiros campeões distritais oficiais de juvenis e juniores em
1979. Nesse mesmo ano realizaram-se os Campeonatos Distritais de Rápidas individual e por equipas na
Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense, com a vitória individual de Américo Costa e
coletiva da Casa do Povo de Corroios. O Clube campeão distrital em partidas clássicas foi o Quinas
Clube de Desportos do Barreiro.
O tema de capa teve a intenção de chamar a atenção para a grande diversidade de torneios particulares de
xadrez e outros eventos de xadrez que são realizados um pouco por todo o distrito, nomeadamente
durante as festas populares das freguesias e concelhos, que têm acontecido regularmente neste últimos
anos e que gostaríamos também de ver acontecer noutros locais do distrito e que estaremos abertos a
apoiarmos a sua organização e realização.
António Bravo

Fotos dos Jogos do Seixal: Torneio de xadrez na Tipografia Popular, realizado a 4 de Julho e o
12º Torneio de Xadrez da Arrentela realizado a 11 de Julho
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PARTIDA COMENTADA PELO MESTRE
Botvinnik, M - Capablanca, J
Holanda 1938
Esta partida é considerada como uma das melhores de sempre jogadas por Botvinnik e muito interessante do
ponto de vista estratégico 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 Esta jogada é efectuada de forma a fortalecer o
centro no sentido de que este possa dar vantagem às brancas no meio-jogo [4.£c2 É uma das variantes
principais e evita a dobragem de peões.] 4...d5 Esta jogada define de imediato a estrutura de peões e embora
seja muito popular, as pretas podem continuar primeiro com roque e se [4...0–0 5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 c5 Jogando
de forma a tentar explorar a debilidade do peão c4] 5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5 Esta é a forma mais
eficaz de evitar que as brancas venham a jogar e4 num futuro próximo 8.¥d3 0–0 9.¤e2 b6 As pretas devem
trocar os bispos de casas brancas dada a força do bispo em d3 e desta forma continuar a sua luta pela casa e4
10.0–0 ¥a6 11.¥xa6 [11.¥c2 Seria possível mas, neste caso o bispo das pretas também estaria bem colocado.]
11...¤xa6 12.¥b2 Uma pequena imprecisão, Dd3 de imediato era mais correcto, obrigando as pretas a jogar de
imediato o cavalo ou a defende-lo com Dc8 12...£d7 13.a4 Jogada forçada, caso contrário as pretas jogariam
Da4 com controlo das casas brancas. 13...¦fe8 Capablanca continua lutar pela casa e4 mas [13...cxd4 14.cxd4
¦fc8 15.£d3 ¦c4 Daria uma excelente posição às pretas] 14.£d3 c4

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+q+pzpp'
6nzp-+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4P+pzP-+-+$
3+-zPQzP-+-#
2-vL-+NzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Esta jogada define a estrutura de peões e dá total liberdade às brancas para prepararem o avanço e3-e4 que
lhes dará vantagem no centro e hipóteses elevadas de um ataque ao rei com eficácia. Capablanca confiava que
poderia parar o avanço central e concretizar a sua vantagem na ala de dama 15.£c2 ¤b8 O cavalo dirige-se
imediatamente a b3 onde permite ganhar um peão mas, fica fora da luta até ao final 16.¦ae1 ¤c6 Era obrigatório
Ch5 de forma a impedir Cg3 uma vez que a troca dos cavalos favorecia as pretas 17.¤g3 ¤a5 [17...¤e4
18.¤h1Seguido de f2-f3] 18.f3 ¤b3 19.e4 £xa4 20.e5

Continua na página seguinte
Setembro de 2015

Sítio AXS:

http://www.axsetubal.pt

EE: axsetubal@gmail.com

Pag.3

Ao Quadrado
Nº5 - 2ªSérie - Boletim Trimestral da Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal
As pretas ganharam um peão que era o seu objectivo quando jogaram c4 e as brancas avançaram no centro e
têm agora uma maioria central muito perigosa 20...¤d7 21.£f2 Jogada obrigatória devido à ameaça de Cc5 por
parte das pretas que levaria este cavalo de volta ao jogo rapidamente 21...g6 Impede a entrada do cavalo em f5 e
h5 mas começa a debilitar o rei. As brancas acumularam todas as suas peças no flanco de rei a troco de um peão
22.f4 f5 23.exf6 única e melhor forma de continuar o ataque, os defensores do rei começam a desaparecer
23...¤xf6 24.f5 ¦xe1 25.¦xe1 ¦e8 As pretas tentam trocar o maior número de peças de forma a defender o rei
com mais eficácia 26.¦e6 ¦xe6 [26...¢f7 27.¦xf6+ ¢xf6 28.fxg6+ ¢xg6 29.£f5+ ¢g7 30.¤h5+ ¢h6 31.h4 ¦g8
32.g4 £c6 33.¥a3 Com ataque de mate] 27.fxe6 ¢g7 28.£f4 £e8 29.£e5 £e7 As pretas tentam reagrupar-se
mas a próxima combinação das brancas ficou para a história do xadrez 30.¥a3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-wq-mkp'
6-zp-+Psnp+&
5+-+pwQ-+-%
4-+pzP-+-+$
3vLnzP-+-sN-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
30...£xa3 [30...£e8 31.£c7+ ¢g8 32.¥e7 ¤g4 33.£d7] 31.¤h5+ gxh5 32.£g5+ ¢f8 33.£xf6+ ¢g8 34.e7 £c1+
35.¢f2 £c2+ 36.¢g3 £d3+ 37.¢h4 £e4+ 38.¢xh5 £e2+ 39.¢h4 £e4+ 40.g4 £e1+ 41.¢h5 Não há mais
xeques 1–0

Sérgio Rocha

As fotos referem-se aos eventos que foram realizados em Alcochete a 18 de Junho.
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CRÓNICA AO QUADRADO
UM CONSELHO DE MESTRE DURÃO!
A primeira vez que tive oportunidade de falar com Mestre Joaquim Durão foi na antiga sede da Federação Portuguesa
de Xadrez à Rua da Sociedade Farmacêutica quando, ainda na primeira metade dos anos noventa, fui tratar da ida de uma
jogadora do meu clube a uma competição internacional, se não me engano um campeonato europeu de jovens.
Perguntou Joaquim Durão se ela tinha estudado xadrez, ao que retorqui que tinha comprado um livro brasileiro da
Série Ouro (A. Carneiro e J. Valadão Monteiro, “Aprenda a jogar xadrez correctamente” Edições Ouro,1967). Durão disse que
o importante era ver partidas de Grandes Mestres, sem que tivesse feito qualquer apreciação positiva ou negativa do livro, que
eu considerava um vademecum, onde ia procurar as aberturas pelos seus nomes, ou ver alguns finais.
Não me esqueci, no entanto, do conselho do Mestre, e se possivelmente ele entendia por “ver partidas de Grandes
Mestres”, estudá-las aprofundadamente, pelos menos vejo-as no tabuleiro, acompanhado por outro amigo, tal como eu sem
grande força xadrezística, mas tirando enorme prazer dessa atividade. Já a tarefa de entusiasmar adolescentes das escolas de
xadrez para o mesmo, tem-se mostrado mais árdua e era sobretudo para eles que o conselho era dirigido. Há um tipo de
exercício, que o mestre internacional Luís Santos utilizava nas páginas do “Expresso”, dentro da mesma ideia geral, que
consiste em esconder os lances seguintes e tentar adivinhar quais foram os lances que determinado Gande Mestre fez numa
partida, transcrita na totalidade.
Na minha opinião, descobrem-se maravilhas neste tipo de actividades, em nada inferiores às fintas de um Messi ou aos
piques de um Cristiano Ronaldo.
Vou exemplificar com uma partida não muito longa disputada em 2013 em Wijk aan Zee entre Levon Aronian e Vishy
Anand.
1.d4, d5; 2 c4, c6; 3 Cf3, Cf6; 4 Cc3,
e6; 5 e3, Cbd7; 6 Bd3, dxc4; 7 Bxc4
b5; 8 Bd3, Bd6; 9 0-0, 0-0; 10
Dc2,Bb7; 11 a3, Tc8; 12 Cg5, c5; 13
Cxh7, Cg4; 14 f4, cxd4; 15 exd4
Veja o diagrama à direita

Anand diz que demorou cerca de meia hora a pensar no lance que fez. Seria a altura do leitor tentar! 15…, Bc5. Depois
deste surpreendente lance, a partida prosseguiu, com outros lances também surpreendentes 16 Be2, Cde5; 17 Bxg4, Bxd4+; 18
Rh1, Cxg4; 19. Cxf8, f5; 20. Cg6, Df6, 21 h3, Dxg6; 22 De2, Dh5; 23 Dd3, Be3 e Aronian abandonou.
Análises do jogo podem ser vistas ,por exemplo, em www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1704763, ou
https://www.youtube.com/watch?v=ViK8F98ei-w.
O curioso é que Anand referiu depois do jogo, numa conferência de imprensa, que a partida tinha semelhanças com
uma disputado em 1907 entre Rotlevi e Rubinstein, com o par de bispos preto também a apontar para o rei branco, cuja dama,
mesmo sacrificando-se pelo amado esposo não consegue evitar o xeque-mate.
Não foi Mestre Durão quem deu o conselho ao Anand, mas este na sua preparação tinha estudado as partidas de
Grandes Mestres de há um século!
Rui Henriques

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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AGENDA DE EVENTOS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

Seixalíada
3 de Outubro 15h00 Torneio de Xadrez Semi-rápidas Silvio Soares – SM 5 de Outubro
11 de Outubro 15h00 Torneio de Xadrez Semi-rápidas equipas - CR Cruz de Pau
XXI FIDE Barreiro
11, 18, 24 e 25 de outubro - 15h00 - Cooperativa Cultural Popular Barreirense
PROVAS AXS
1 de Novembro - CD Semi-Rápidas Jovens individual e por equipas – Sede do Santoantoniense *
1 de Novembro - CD Rápidas e semi-Rápidas veteranos 50+ & 65+ - Sede do Santoantoniense *
6 *,7,8,13*,14 e 15 de Novembro - CD individual absoluto - Concentrado em vários locais*
20*,21,22,27*,28 de Novembro - CD veteranos 50+ & 65+ - Barreiro *
21,22,28 de Novembro - CD Feminino - Barreiro *
29 de Novembro - CD Semi-Rápidas individual- Montijo*
13 de Dezembro - CD Rápidas individual e por equipas- Sede do Torrense *
19 de Dezembro - CD Semi-Rápidas e Rápidas equipas escolares – Sede do Peões da Caparica *
20 de Dezembro - CD Semi-Rápidas por equipas – Almada *
*-informações de acordo com o calendário da AXS.

TORNEIOS

E OUTRAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE SETÚBAL

2 outubro - Torneio de Xadrez 960-20h30 Academia de Xadrez Barreiro
3 outubro - Torneio de Xadrez versão de Capablanca 20h30 - Academia de Xadrez Barreiro
9 outubro - 16º Ciclo de Torneios Temáticos
20h30 - Academia de Xadrez Barreiro
10 outubro - Torneio Troca Peças 20h30 - Academia de Xadrez Barreiro
16 outubro
16º Ciclo de Torneios Temáticos - 20h30 Academia de Xadrez Barreiro
23 outubro
16º Ciclo de Torneios Temáticos
20h30 Academia de Xadrez Barreiro
29 outubro
Treino Aberto – MI Rui Dâmaso 20h30 Academia de Xadrez Barreiro
30 outubro -16º Ciclo de Torneios Temáticos
20h30 Academia de Xadrez Barreiro
21 de Novembro 14:30h - Ação de formação, “O meu clube de xadrez” – Pavilhão Municipal do Feijó
Mais informações : Departamento de Ação Desportiva da Câmara Municipal de Almada.

Bruno Martins
Campeão Nacional de sub12
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