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Editorial
É com enorme satisfação que apresentamos no dia do 39º aniversário da AXS, o quarto número da
segunda série do Boletim da AXS.
A constituição da AXS, em termos da escritura pública esteve a cargo de Ricardo Gonçalves Iglésias e de
Manuel José Brito que integra actualmente o Conselho de Arbitragem da AXS. Uma cópia do documento
da constituição da nossa Associação pode ser encontrada na página da AXS. Do ponto de vista
genealógico, deverá ser referido, que a nossa Associação descende da Associação de Xadrez do Sul de
Portugal, fundada a 24 de Março de 1954, cuja sigla era igualmente AXS, e que, após a sua extinção,
abriu espaço para a fundação da Associação de Xadrez de Lisboa e a Associação de Xadrez do Distrito de
Setúbal. A primeira sede provisória da AXS foi no Barreiro, local onde foi celebrada a referida escritura
pública, coincidente com a morada da sede do Quinas Clube de Desportos, clube que teve uma forte
secção de xadrez, foi por exemplo, o primeiro clube federado do mestre internacional Rui Dâmaso, actual
número um do ranking nacional.
A partir de amanhã, vamos iniciar já as comemorações do 40º aniversário, cujo programa de actividades
está em elaboração. Queremos fazer chegar esta actividade aos 13 Concelhos do Distrito de Setúbal
apostando nos jovens, com a colaboração de todos, nomeadamente Municípios, Agrupamentos de Juntas
de Freguesias, Agrupamentos de Escolas e Associações de Pais, podemos acentuar a utilidade desta
actividade nas mais diversas vertentes (Programa “Xeque-mate em 13”). Deixamos ainda aqui o
agradecimento à FPX, que nos apoiou ao nível da imagem AXS, cujo exemplo é a imagem apresentada
na 1ª página deste Boletim.
Existem no Distrito de Setúbal, três Planos de Desenvolvimento de Xadrez Municipais, Almada, Barreiro
e Seixal, cuja a formação é desenvolvida em ambiente escolar, com numerosa participação como poderão
confirmar na informação sobre os encontros escolares concelhios. Porque não pensarmos em treze Planos
de Desenvolvimento…
António Bravo

Fotos do 2º Torneio “Dia do Xadrez nas Escolas do 1º CEB”, que contou com a participação de
22 escolas, 35 turmas e 148 alunos, realizado no pavilhão municipal da Torre da Marinha-Seixal
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PARTIDA COMENTADA PELO MESTRE
Felício,F - Curado,M [D08]
9º Torneio FIDE PDX Barreiro, PORTUGAL (6.3), 26.08.2005
1.d4 d5 2.c4 e5 Esta jogada define o Gambito Albin que é uma maneira muito interessante de jogar de negras
contra esta abertura das brancas. 3.dxe5 O melhor. Qualquer outra tentativa de evitar o Gambito com 3.e3 ou
3.Cf3 dá às negras uma igualdade imediata. 3...d4 Esta é a ideia do Gambito, ganhar espaço no centro, e impedir
a saída do cavalo de b1 para a sua casa natural c3. 4.¤f3 ¤c6 5.h3? Esta é uma má jogada das brancas, seria
melhor [5.g3 ¥g4 6.¥g2 £d7 7.0–0 0–0–0 8.£b3 ¤ge7 9.¦d1 com melhor jogo para as brancas] 5...¥f5 6.¥g5?!
Mais uma imprecisão das brancas uma vez que nesta casa o bispo vai ser atacado facilmente e assim dar
tempos de desenvolvimento às negras. 6...£d7 7.¤bd2 f6 8.exf6 gxf6 9.¥f4 ¤b4! As brancas já têm problemas,
esta partida é um bom exemplo de como pode resultar um Gambito quando o jogador que o aceita comete
imprecisões logo na abertura. 10.¦c1 ¤xa2 11.¦a1 ¤b4 12.¦c1 0–0–0
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Continua na página seguinte

Participaram
no
XXVII
Interescolar que decorreu na
EB1/JI Presidente Maria
Emília, Charneca de Caparica
cerca de 250 alunos e 28
professores em representação
de 15 estabelecimentos de
ensino do concelho de
Almada.
Junho de 2015

Sítio AXS:

http://www.axsetubal.pt

EE: axsetubal@gmail.com

Pag.3

Ao Quadrado
Nº4 - 2ªSérie - Boletim Trimestral da Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal

As negras recuperaram o peão, já executaram o roque e têm mais espaço no centro o que lhes dá uma vantagem
confortável13.g4 ¦e8 14.e3 Perante a ameaça de mate em d3 com o cavalo as brancas são obrigadas o mover
este peão debilitando ainda mais o seu rei. 14...¥g6 15.h4 ¤h6 16.h5 ¥d3 17.¥h3 dxe3 18.fxe3 ¢b8 Boa
jogada, as negras retiram o seu rei para uma casa mais segura evitando assim qualquer truque das brancas
através do seu bispo em h3. Nunca é demais repetir que a segurança do rei é o aspecto mais importante de uma
partida de xadrez. 19.g5 ¤g4 20.¤d4 f5 [20...£xd4 21.£xg4 ¥c5 Dava também às negras uma vitória quase
imediata, todas as suas peças estão excelentemente colocadas no ataque ao rei branco sem que este possa
encontrar uma defesa adequada.] 21.¥xg4 Mais uma jogada forçada devido à ameaça Dxd4 e Cxe3. As negras
têm vantagem decisiva e agora é só uma questão de tempo até ao abandono das brancas. 21...fxg4 22.¤2b3 g3
[22...¥d6 Para eliminar o melhor defensor do rei neste momento (casa e3) e colocar a torre de h8 em jogo
rapidamente seria mais eficaz.] 23.¦g1 ¥e4 liberta a casa d3 para o cavalo 24.¦c3 ¤a2
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E as negras ganham finalmente material. Mais uma boa partida de ataque do Manuel Curado.25.¦xg3 ¤xc3
26.bxc3 a6 27.¢f2 ¥d6 28.¦g1 ¦hf8 29.¦g3 £f7 30.¦g1 £xc4 31.¤d2 £xc3 32.¤xe4 ¦xe4 33.¦g4 ¥xf4
34.exf4 £xd4+ 0–1

Sérgio Rocha

As fotos referem-se ao Torneio Inter-escolar de xadrez do Plano de Desenvolvimento de Xadrez
no Barreiro, realizado a 2 de Junho de 2015 no Parque da Cidade. Este evento registou cerca de
200 participantes de 18 escolas do Concelho do Barreiro.
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APONTAMENTOS DO DISTRITO AO QUADRADO

André Fidalgo – campeão nacional
Desporto Escolar – Xadrez - 2015

Campeonatos Distritais de partidas rápidas – Montijo

XI TORNEIO FIDE ALMADA - 2015

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 JUNHO/JULHO /AGOSTO/SETEMBRO

Circuito dos Jogos do Seixal
4 de Julho 14h30 Torneio de Xadrez Semi-rápidas - Nucleo Naval Arrentela
11 de Julho 15h00 Torneio de Xadrez Semi-rápidas - 12º Torneio de Arrentela

XI FIDE Almada : http://xpeoes-caparica.blogspot.pt
19, 20, 25 e 26 de Junho - 15h00 – Torneio de Xadrez de partidas clássicas.

PROVAS AXS
11 de Julho - Campeonato Distrital de Semi-Rápidas por Equipas - Almada*
12, 17, 18 e 19 de Julho - Campeonato Distrital de Equipas – Concentrado em vários locais*
26, 27 de Setembro e 3 e 4 de Outubro - Taça AXS – Concentrado em vários locais*
*-informações de acordo com o calendário da AXS.

TORNEIOS

E OUTRAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE SETÚBAL

18 de Julho de 2015- 15:00h I Torneio de Xadrez Festas Populares de Sarilhos Grandes em Honra de
São Jorge em partidas semi-rápidas 18 de Julho - Comemorações "500 Anos Foral de Alcochete"- 10:00 – Jogar Xadrez em 3D

O Ateneu Popular do Montijo, organizou
um campeonato de xadrez fechado, no
dia 6 de Junho, com um grupo de jovens
formandos de 2 escolas daquele
concelho. A iniciativa partiu da Câmara,
numa ação denominada "Montijo, lugar
de encontros", com o objetivo de
divulgação do Xadrez em prol do
Desporto naquele concelho.
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