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Editorial
Estamos a atingir o momento alto da comemoração do quadragésimo aniversário da AXS. O I torneio
internacional de xadrez da Caparica, um dos eventos do programa das comemorações, com uma
excelente organização do Clube Peões da Caparica com o apoio da Junta da União das Freguesias da
Caparica e da Trafaria e da Câmara Municipal de Almada, foi um sucesso com boa participação
internacional. Outro dos eventos que se espera bem sucedido é a simultânea gigante de rua, que vamos
organizar, em parceria com o Desporto Escolar e o agrupamento de escolas Sebastião da Gama com o
apoio da Câmara Municipal de Setúbal. Este evento está enquadrado no programa de Setúbal Cidade
Europeia do Desporto. A fotografia de capa ilustra uma simultânea realizada no dia 17 de Março no
auditório da Escola Secundária Sebastião da Gama, onde participaram 80 alunos do 1º ciclo do
agrupamento, onde o xadrez faz parte das suas actividades na escola. Paralelamente os alunos tiveram
oportunidade de aprender e jogar Boccia e Damas.
António Bravo

Programa das comemorações do aniversário da AXS
-Apontamentos sobre história do xadrez em Portugal, evocando Dagoberto Markl
(Biblioteca municipal de Alcochete – 500 anos do Foral de Alcochete -18 outubro de 2015)
-Ação de formação: O meu Clube de Xadrez
(Pavilhão Municipal do Feijó – organização da Câmara Municipal de Almada -21 novembro de 2015)
-Ação de formação, Ensino do Xadrez na escola – como abordar a modalidade em ambiente escolar
(Pavilhão Municipal da Torre da Marinha – organização conjunta com a Centro de Formação de
professores do Seixal com o apoio da Câmara Municipal do Seixal- de 27 de janeiro a 16 de março )
-Simultânea na Escola Secundária Sebastião da Gama – 17 de março de 2016
(organização conjunta com o Desporto Escolar e Escola Secundária Sebastião da Gama com o apoio da
Câmara Municipal de Almada e integrada em Setúbal - Cidade Europeia do Desporto 2016)
-I Open Internacional da Caparica – Vila Nova da Caparica e Trafaria
(organização do Clube Peões da Caparica com o apoio da Junta da União das freguesias da Caparica e da
Trafaria e da Câmara Municipal de Almada- de 18 a 23 de março)
-Simultânea gigante ao ar livre no parque do Bonfim – 15 de abril de 2016
(organização conjunta com o Desporto Escolar e Escola Secundária Sebastião da Gama com o apoio da
Câmara Municipal de Setúbal e integrada em Cidade Europeia do Desporto Setúbal 2016)
-Tertúlia AXS : Encontro dos xadrezistas que pertenceram aos corpos sociais durante os 40 anos de
existência da Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal – 19 de junho de 2016
-Sessão Solene Comemorativa do 40º Aniversário da AXS -– 22 de junho de 2016
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PARTIDA COMENTADA PELO MESTRE
Ossip Bernstein - Capablanca
Moscovo 1914
José Raul Capablanca é uma das maiores lendas do xadrez. Nascido em Havana em 1888 onde desenvolveu os
primeiros passos na modalidade apenas com cinco anos de idade quando ao aprender a mexer as peças apenas
observando o pai a jogar, foi acolhido no célebre Clube de Xadrez de Havana e viria a sagrar-se campeão
mundial em 1921 num Match contra Lasker onde não perdeu nenhuma partida tendo vencido por 9-5 (4 vitórias e
10 empates). Capablanca aprendeu a jogar xadrez antes de aprender a ler ou a escrever e viajou para os
Estados Unidos após terminar os estudos secundários com o propósito de desenvolver os seus conhecimentos
na área da engenharia química. No entanto em 1909 teve o seu primeiro grande teste ao enfrentar e vencer
Marshall por um expressivo 8-1 e em 1911 venceu os melhores xadrezistas europeus no famoso torneio de San
Sebastian passando a partir desse momento a ser considerado como um jogador de topo mundial. Hoje
apresentamos uma partida jogada numa exibição de xadrez em Moscovo no ano de 1914. 1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3
¤f6 4.¤f3 ¥e7 5.¥g5 0–0 6.e3 ¤bd7 7.¦c1 b6 8.cxd5 exd5 Esta é uma posição bastante conhecida da teoria
onde ambos os jogadores lutaram pelo centro e desenvolveram a maioria das suas peças. 9.£a4 Este lance é
pouco comum e tem como objectivo a troca dos bispos de casas brancas em a6 tentando explorar as debilidades
negras na ala de dama. Mais comuns são Bd3 ou Bb5 9...¥b7 10.¥a6 ¥xa6 11.£xa6 c5 As negras têm que
reagir de imediato, caso contrário as brancas poderão obter vantagem com o domínio da coluna "c" 12.¥xf6 Este
lance é precipitado, as brancas tentam eliminar o maior número de defensores dada a posição dos peões negros
que vai surgir no tabuleiro, mas deviam ter feito roque de imediato e trazer a outra torre para a coluna "d"
12...¤xf6 13.dxc5 bxc5

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-vlpzpp'
6Q+-+-sn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy
Continua na página seguinte
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Esta posição é conhecida no xadrez como "hanging pawns", uma vez que os peões de c5 e d5 não podem ser
defendidos por outros peões. Existem opiniões diferentes acerca desta colocação, ou seja, defende-se que esta
formação é forte devido ao número de casas que controla no centro e devido à sua mobilidade e que é fraca
porque tem que ser defendida com peças maiores. 14.0–0 £b6 15.£e2 Agora as brancas têm que recuar uma
vez que Dxb6 reforça a estrutura de peões negra 15...c4 Um lance surpreendente na altura e que não foi
condenado de imediato devido ao facto de ter sido efectuado por Capablanca. As negras oferecem o controlo da
casa d4 ao adversário e ficam com o seu peão de d5 atrasado mas libertam o seu bispo de forma a eliminar o
cavalo de c3. Uma das mais profundas concepções de xadrez que ainda perdura no nosso tempo. 16.¦fd1 As
brancas erram de imediato, era necessário [16.e4 dxe4 17.¤xe4 ¤xe4 18.£xe4 ¥f6=] 16...¦fd8 17.¤d4 ¥b4
18.b3 ¦ac8 19.bxc4 dxc4 20.¦c2 ¥xc3 21.¦xc3 ¤d5 22.¦c2 [22.¦xc4 ¤c3–+] 22...c3

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-wq-+-+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-zp-zP-+-#
2P+R+QzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Continua na página seguinte

As fotos referem-se ao evento que foi realizado em Setúbal a 17 de março.
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E as negras já têm um forte peão passado que lhes dá vantagem. 23.¦dc1 ¦c5 24.¤b3 ¦c6 25.¤d4 ¦c7 26.¤b5
¦c5 27.¤xc3 Um erro grave que perde de imediato [27.¤d4 era obrigatório para continuar na partida embora com
Tdc8 as negras tenham grande vantagem.] 27...¤xc3 28.¦xc3 ¦xc3 29.¦xc3 £b2

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-tR-zP-+-#
2Pwq-+QzPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
30.£xb2 [30.£e1 £xc3 31.£xc3 ¦d1+; 30.£c2 £a1+ 31.£c1 ¦d1+; 30.¦c2 £b1+ 31.£f1 £xc2] 30...¦d1# 0–1

Sérgio Rocha

CRÓNICA AO QUADRADO
Deixamos aqui este problema publicado no Peón de Rey pelo GM Illescas. São as peças negras a jogar e empatam.

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+p+&
5+pzpq+-zPP%
4p+-zp-wQ-+$
3zPN+P+-+-#
2KzP-+-+-+"
1+-+-tr-+-!
xabcdefghy
Março de 2016

Sítio AXS:

http://www.axsetubal.pt

EE: axsetubal@gmail.com

Pag.5

Ao Quadrado
Nº7 - 2ªSérie - Boletim Trimestral da Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal



AGENDA DE EVENTOS DE MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO

Circuito de Torneios de Xadrez do Seixal
2 de abril - 15h00 – CRD Cavaquinhas
23 de abril - 15h00 – CCR Alto do Moinho
30 de maio - 15h00 – CR Cruz de Pau
7 de maio - 14h30 – Núcleo Naval
21 de maio - 14h30 – Cinema São Vicente
18 de junho - 14h30 – Olaria Romana – Quinta São Vicente
25 de junho - 14h30 – Quinta Fidalga – Cavaquinhas
XVIII Circuito de Torneios de Xadrez do Barreiro
3 de abril - 15h00 – SIRB Penicheiros (perto da sede do FCBarreirense)
24 de abril - 15h00 – Cooperativa Cultutal Popular Barreirense (junto ao Fórum do Barreiro)
15 de maio - 15h00 – Soflusa (terminal fluvial do Barreiro)
29 de maio - 15h00 – parque Catarina Eufémia (perto da sede do FCBarreirense)
PROVAS AXS
10, 15, 16 E 17 abril - CD JOVENS CLÁSSICAS - FCBarreirense
6, 8*,20,26* E 27 maio - CD ABSOLUTO CONCENTRADO
5 junho -CD RÁPIDAS E SEMI-RÁPIDAS FEMININO - SEDE IFC TORRENSE

TORNEIOS

E OUTRAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE SETÚBAL

26 de março - I Torneio FIDE de SemiRápidas da CCPB- 15h – Cooperativa C. P. Barreirense
15 de abril – Simultânea Gigante de Rua – parque do Bonfim – Setúbal – 10h
30 de abril, 28 de Maio e 17 de Junho - III Circuito Xadrez do Concelho de Almada

I Open Internacional da Caparica
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