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Editorial
O reconhecimento do Xadrez como modalidade desportiva de elevado interesse público tem
sido uma constante no Distrito de Setúbal. Um dos melhores indicadores é o de dispersão
geográfica. O “Mapa do Xadrez” não pára de crescer e hoje temos prática regular do Xadrez em
escolas públicas, colégios privados e clubes. Actualmente, no nosso distrito, existe prática
federada nos Concelhos de Almada, Barreiro, Moita, Seixal e Setúbal. Estão em funcionamento
três Planos de Desenvolvimento de Xadrez (Almada, Barreiro e Seixal) e na Moita temos tido
esforços consideráveis para um quarto projecto. Em Alcochete temos encontrado provas
escolares. Após as brilhantes iniciativas da Biblioteca Municipal do Pinhal Novo, a Biblioteca
Municipal de Santiago de Cacém desenvolveu recentemente várias actividades, nomeadamente
um torneio de Xadrez e uma sessão de promoção do Xadrez, com o apoio da Associação de
Xadrez do Distrito de Setúbal (AXS). Pessoalmente, fiquei muito satisfeito por Santiago do
Cacém ter entrado para o “Mapa do Xadrez” distrital, uma vez que tenho raízes locais. A estrear
o meu recente título de International FIDE Instructor, obtido este ano na FIDE Trainer
Academy em Berlim (Alemanha), apresentei uma sessão de esclarecimento cujos temas foram
a formação desportiva direccionada para o Xadrez e a dinamização de núcleos de Xadrez
escolar. A representar a AXS esteve o Presidente António Bravo.
O tema principal deste editorial é a formação específica na modalidade. Hoje em dia é normal
termos praticantes de Xadrez que são simultaneamente árbitros, treinadores, monitores,
organizadores de provas e dirigentes. Isto porque todos queremos jogar e poucos são os que
colaboram activamente para o bem comum, oferecendo o seu tempo livre à modalidade de
modo a que os eventos continuem a surgir. É necessário promover os diversos cursos nos
Concelhos do nosso Distrito. A AXS apoia estas actividades e a iniciativa local é essencial para o
surgimento de agentes desportivos qualificados na modalidade.
Neste momento está em desenvolvimento uma revisão do Curso de Monitores de Xadrez,
certificado pela Federação Portuguesa de Xadrez, cujo primeiro piloto decorrerá este ano,
provavelmente em Santiago do Cacém, cujo público alvo são os professores do 1º ciclo,
professores de desporto e dirigentes associativos.
Um dos lemas da AXS é “Mais Xadrez, Melhor Xadrez”. Hoje temos “Mais Xadrez” em maior
número de Concelhos e teremos “Melhor Xadrez” com a formação dos nossos agentes
desportivos.
Henrique Oliveira Pinela
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• AGENDA DE JULHO/AGOSTO
PROVAS AXS
2 Julho – Campeonato Distrital Jovens em Semi-Rápidas: http://www.axsetubal.com
8 Julho - Campeonato Distrital de Equipas: http://www.axsetubal.com
• AGENDA DE JULHO/AGOSTO
PROVAS FPX
15 Julho – 1/8 Final Taça de Portugal: http://www.fpx.pt
22 a 30 de Julho – Campeonato Nacional da 1ª Divisão por equipas – http://www.fpx.pt
22,23,29 e 30 de Julho – Campeonato Nacional de II e III Divisão: http://www.fpx.pt
31 Julho a 6 de Agosto - Campeonato Nacional Feminino: http://www.fpx.pt
12 a 20 de Agosto - Campeonato Nacional Absoluto - Preliminar: http://www.fpx.pt
21 a 29 de Agosto - Campeonato Nacional Absoluto - Final: http://www.fpx.pt
• AGENDA DE JULHO/AGOSTO
PROVAS NÃO OFICIAIS NO DISTRITO
1 Julho - 8º Circuito de Xadrez do Barreiro, 3ª prova - http://cxb.no.sapo.pt
2 Julho – 4º Open de Corroios – http://www.axsetubal.com
15 a 21 de Julho – IV Torneio FIDE Cidade de Almada – http://www.axsetubal.com
15 Julho – 8º Circuito de Xadrez do Barreiro, 4ª prova - http://cxb.no.sapo.pt
17 a 29 de Julho - Xadrez em Movimento - férias desportivas : http://www.axsetubal.com
29 Julho – 8º Circuito de Xadrez do Barreiro, 5ª prova - http://cxb.no.sapo.pt
12 Agosto - 8º Circuito de Xadrez do Barreiro, 6ª prova - http://cxb.no.sapo.pt
26 Agosto - 8º Circuito de Xadrez do Barreiro, 7ª prova - http://cxb.no.sapo.pt
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PARTIDA COMENTADA PELO MESTRE
S, Tarrasch − R, Teichmann
San Sebastian 1912

Mais uma partida de um jogador histórico, o Dr. Siegebert Tarrasch que nasceu na Alemanha e ai viveu entre
1862 e 1934 e cuja nome deu origem a variantes ainda hoje utilizadas inclusive pelos melhores jogadores
mundiais. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 [3.¤d2 É a jogada que deu origem à chamada variante Tarrasch da Francesa,
e é juntamente com o avanço e5 e com a jogada da partida uma das principais linhas desta abertura.] 3...¤f6
[3...¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 ¤e7 Outra possibilidade de jogar esta variante que foi introduzida por
Nimzovich.; 3...dxe4 Também é muito utilizada e conduz a um jogo mais aberto.] 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7 6.¥xe7
[6.h4 É um lance dos tempos modernos que sacrifica um peão para obter vantagem no desenvolvimento e
possibilidades de ataque nas linhas abertas. 6...¥xg5 7.hxg5 £xg5 8.¤h3 £e7 9.¤f4 e Ch5] 6...£xe7 7.£d2 00 8.f4 c5 9.¤f3 ¤c6

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+nwqpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
Esta posição define a principal linha desta variante, as brancas têm mais espaço e um melhor bispo, mas as
pretas podem avançar os seus peões da ala de dama até a5 e b4 e trocar os bispos em a6 pelo que o jogo
oferece possibilidades para ambos os jogadores.10.g3 As brancas utilizam uma ideia de Rubinstein e colocam
o bispo em g2 em vez de d3 para pressionar o centro negro. 10...a6 11.¥g2 b5 12.0-0 [12.0-0-0 Seria muito
perigoso por 12...c4 com ideia de Cb6 e atacar com os peões.] 12...cxd4 13.¤xd4 ¤xd4 14.£xd4 £c5
15.£xc5 ¤xc5 16.¤e2 Forte jogada, o cavalo dirige−se a d4 e a partir daí controlar o centro. 16...¥d7 17.¤d4
¦ac8 18.¢f2 ¦c7 19.¢e3

Os nossos agradecimentos ao apoio da Câmara Municipal do Barreiro
na impressão dos 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 Setúbal.
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Apesar das negras controlarem a única coluna aberta a vantagem é das brancas dada a posição predominante
do cavalo e agora do rei que se torna uma das peças mais fortes nos finais de jogo. O rei negro não consegue ir
para o centro. 19...¦e8 20.¦f2 ¤b7 21.¥f1 As brancas melhoram agora a colocação do seu bispo que já não
tinha utilidade em g2. 21...¤a5 22.b3 h6? Segundo o próprio Tarrasch: " quando não temos jogadas boas,
fazemos as más" e nada estraga tanto uma posição como as jogadas de peões uma vez que estes já não
podem voltar para trás, era preferível a directa Cc6 sem criar uma debilidade em h6. 23.¥d3 ¤c6 24.¤xc6
¥xc6 25.¢d4 ¥d7 26.g4

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-trl+pzp-'
6p+-+p+-zp&
5+p+pzP-+-%
4-+-mK-zPP+$
3+P+L+-+-#
2P+P+-tR-zP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

O domínio do centro pelas brancas é completo e por isso chegou a altura de realizar uma ruptura de flanco para
poder penetrar com as torres e aqui se vê o erro que foi jogar h6.26...¥c8 27.h4 g6 única, senão seguia−se g5
e g6. 28.¦h1 ¢g7 29.h5 ¦h8 30.¦fh2 ¥d7 31.g5! Abrindo decisivamente linhas para a entrada de uma torre
branca. 31...hxg5 32.fxg5 ¦xh5 33.¦xh5 gxh5 34.¦xh5 ¢f8 35.¦h8+ ¢e7 36.g6 Uma imprecisão depois de
um jogo perfeito, era preferível c3 para impedir que as negras colocassem um peão em b4, ou também é muito
forte Th7. [36.c3; 36.¦h7 ¢e8 37.c3 Com ideia de Be2−h5] 36...fxg6 37.¥xg6 b4 38.¦h7+ ¢d8 39.¥d3 ¦c3??
Último e grave erro das negras, era forçado Tc6 para tentar a defesa. 40.a3 a5 41.¦h8+ ¢e7 42.¦a8 Os peões
negros caem. 1-0

Sérgio Rocha

PARABENS AXS
A AXS festejou 30 anos no passado 22 de Junho

Um dos mais recentes clubes do distrito, o
Clube de Xadrez da Moita organizou em
colaboração com a AXS a sua 1ª primeira
prova oficial, o Campeonato Distrital de
Jovens em Semi-rápidas.
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