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 Problema de xadrez 

Diversas medidas (como reformas, novos programas, 
aulas suplementares de apoio, exames intermédios, 
planos de acção, currículos alternativos, mais tecnologia, 
etc.) têm sido implementadas nas escolas, sem que 
hajam grandes melhorias no desempenho escolar dos 
alunos, em especial em disciplinas cruciais como a 
Matemática. Que fazer quando, cada vez mais, a 
eficiência real da escola é o factor determinante no 
progresso dos países e das regiões, no mundo 
globalizado em que vivemos ? 

É lamentável que, nas nossas escolas, ainda não se 
tenha enveredado pela pedagogia do jogo, pelo lúdico 
na educação, pela aprendizagem integral e com prazer. 
Diz o educador Paul Freire no seu livro Pedagogia da 
autonomia: saberes necessários à prática educativa: 
“O educador competente também sabe cultivar a alegria 
e a esperança; a esperança de que ele e os educandos 
aprendam juntos, e resistam firmemente aos obstáculos 
à alegria de todos”. Desde cedo, as crianças devem ser 
imersas na curiosidade e gosto de aprender através de 
modelos educativos estimulantes.  

Que modelo educativo pode ser mais atractivo que a 
aprendizagem como jogo, através do jogo e de jogos? 
Na opinião de John Dewey, todos os povos em todos os 
tempos contaram com os jogos como parte importante 
da educação e socialização das crianças. 

Pedagogos e psicólogos tais como Froebel, Claparède, 
Decroly, Cousinet, Piaget, Carl Rogers e tantos outros, 
evidenciaram que jogos e brincadeiras são fundamentais 
para o desenvolvimento cognitivo da criança. Inúmeras 
teorias dissertam sobre a importância das actividades 
lúdicas para um amadurecimento saudável. A prática de 
jogos auxilia desde a percepção de representações 
exteriores até à integração social e à organização do 
pensamento, aspectos basilares na formação do carácter. 

O jogo de Xadrez, especificamente, exercita diversas 
características, como raciocínio lógico, concentração, 
pensamento analítico, autonomia e autoconfiança. 

Podemos identificar os diversos benefícios da prática 
do xadrez, desde quando a criança passa a conhecer 
e a exercitar o domínio do tabuleiro, o que resulta em 
ganhos para sua noção espaço-dimensional. Depois 
são apresentadas as peças, cada qual com suas 
características físicas, seus movimentos e papel no 
jogo, auxiliando o desenvolvimento da memória e da 
concentração. O desenvolvimento da partida, com a 
integração das peças e os cálculos das jogadas 
exercitam o raciocínio lógico e imaginação, assim 
como a escolha do próximo lance valoriza a iniciativa 
e autonomia. 
 M.At , 

    Estratégias educativas alternativas 
 
 

De tempos a tempos, o nosso sistema educativo é questionado pelos resultados 
produzidos. Estes são considerados demasiado fracos e/ou dúbios, tanto no ensino 
básico como secundário. O que fazer? 
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 “A criatividade pode-se manifestar através de todas as inteligências, entretanto a maior parte das pessoas 
parece destacar-se em uma ou duas inteligências. 
 

       Múltiplas Inteligências 
 
 
 

… Trata-se então de não mais adquirir, de maneira exacta, conhecimentos definitivos, mas 
de preparar para elaborar ao longo de toda a vida, um saber em constante evolução e de 
aprender a ser (Relatório Faure da  UNESCO, 1972) 

Assim, a acumulação de conhecimentos, por si só, 
não é suficiente no processo de ensino-aprendizagem. 
Fundamental é perceber o processo de evolução dos 
saberes, na diversidade de um mundo em mudança.  

Escola uniforme na base de que a cognição humana 
é quantificável e unitária, é um modelo ultrapassado. 

Ao defender que “os educadores precisam de levar 
em conta as diferenças entre as mentes dos alunos”, o 
professor Gardner (Harvard-EUA) expôs pela 
primeira vez, em 1983, a teoria das inteligências 
múltiplas: 
–  linguística, lógico-matemática, musical, 
corporal-cinestésica,  
   espacial, interpessoal, intrapessoal e 
naturalista.  

As inteligências podem ser interpretadas como 
ferramentas ou competências para a aprendizagem, 
resolução de problemas e expansão da criatividade. 
Também se consideram linguagens inerentes a todas 
as pessoas, influenciadas pela cultura em que vivem. 
As inteligências referidas são assim caracterizadas: 
• Inteligência linguística (oral e escrita) 
Predominante em pessoas eloquentes no falar ou com 
alta capacidade de pensar com palavras para avaliar 
significados complexos: jornalistas, políticos, 
escritores, narradores, palestrantes, 
apresentadores de programas, etc.  
• Inteligência lógico-matemática 
Está directamente vinculada ao pensamento científico 
(dedução, observação, capacidade de cálculo, etc.) e 
permite, sistematizar logicamente, quantificar, construir 
modelos, considerar proposições e hipóteses, realizar 
operações matemáticas complexas.  
• Inteligência espacial 
Pensamento tridimensional, abrangendo decoradores, 
pilotos, escultores, arquitectos e pintores. Permite bom 
sentido de orientação, perceber ou modificar imagens 
externas/internas e descodificar informações gráficas. 
Encontra-se também no xadrez quando o jogador 
soluciona problemas, com imagens mentais, através 
da visualização sobre diferentes ângulos  
Leonardo da Vinci é um exemplo de alta 
inteligência espacial. 
• Inteligência corporal-cinestésica

• Inteligência musical 
Evidenciada na sensibilidade para a linguagem musical 
(entoação, melodia, ritmo, harmonia, som, etc.). 
Exemplos: músicos, compositores, maestros, e críticos 
musicais.   
• Inteligência interpessoal 
Capacidade de compreender e interagir com os outras: 
Professores talentosos, actores e políticos. Na escola é 
estimulada com trabalhos em grupos de modo a que o 
aluno perceba motivações e expectativas dos demais. 
Gandhi tinha uma forte inteligência interpessoal. 
• Inteligência intrapessoal 
Capacidade de construir uma percepção profunda de si 
mesmo, usando sentimentos para planear e direccionar 
a vida. Habilidade para se estar bem consigo mesmo. 
Preponderante em teólogos, psicólogos e filósofos. 
• Inteligência naturalista 
Caracteriza-se pelo acurado grau de observação de 
padrões e fenómenos da natureza. Abrange biólogos, 
fazendeiros, botânicos, ecologistas, paisagistas, etc. 
 

A criatividade pode-se manifestar através de todas as 
inteligências, entretanto a maior parte das pessoas 

 Problema de Xadrez 3.  
 Nesta posição qual é a melhor jogada das negras? 
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c) Matemática: princípios matemáticos de 
consistência, suficiência, e independência estão 
presentes na concepção das regras do xadrez. 
Também podem ser elaborados problemas 
associados a conteúdos como probabilidade, 
combinatória, geometria e álgebra.  
d) Comportamento e conduta ética: a experiência 
de perder fomenta a reflexão do aluno sobre o erro e 
o modo de chegar ao acerto; saber ganhar e perder 
promovem a auto-estima; o crescimento só é possível 
pelo próprio mérito do aprendiz (perseverança). 
e) Competências: com vários exercícios estimulando 
concentração, raciocínio lógico, reflexão, abstracção, 
memória, planeamento, autonomia e decisão. 
f) Criatividade: os desafios e diversidade presentes 
numa partida de xadrez estimulam a criatividade; 
simulações com problemas também podem ser feitas. 
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  Problema de Xadrez 2. As brancas, que jogam,   
  têm duas qualidades a menos. Que podem fazer? 
 

 
 

 

    Prática educativa do jogo de xadrez 
 

A generalidade das pessoas aceita com naturalidade quase desconcertante as dificuldades 
de aprendizagem em Matemática das crianças e adolescentes e os consequentes maus 
resultados obtidos pela maioria dos estudantes. (João Pedro da Ponte, 1997).. 
 
 

Como vimos no primeiro artigo, a aproximação entre 
jogo e educação já foi amplamente estudada e posta em 
prática por autores consagrados ao longo da história. 

O actual sistema de apoios educativos e mecanismos 
de recuperação de alunos revelam-se pouco funcionais 
e muitas vezes improdutivos.  

“De certo modo, dificuldades passam de uma geração 
a outra e constituem o pano de fundo da 
desculpabilização social e individual para o fenómeno 
do chamado ‘insucesso’ da matemática escolar” 
(Ponte, 1997). 

Existem competências e habilidades associadas à 
prática educativa do jogo de xadrez, que podem ser 
benéficas e (ou) transferíveis ao conjunto dos processos 
inerentes à formação integral dos alunos e professores 
nos níveis do ensino básico, secundário e até superior. 
. Para que o professor de Matemática possa estimular 
no aluno habilidades e competências que estejam em 
sintonia com a dinâmica da nova sociedade global da 
informação e conhecimento, primeiramente, ele próprio, 
através do seu exemplo, precisa de estar capacitado e 
demonstrar, ser possuidor dessas habilidades, saberes 
e competências no quotidiano do seu trabalho educativo. 
Uma aula educativa com o jogo de xadrez 

Estudos teóricos e experiências realizadas em muitos 
países, evidenciam que, em aulas educativas com base 
no xadrez, para além do sentido lúdico estrito do jogo, 
diversos aspectos podem ser explorados e trabalhados. 
O professor poderá recorrer a: 
a) Aspectos históricos, culturais e artísticos: estudo 
da origem do xadrez, história, lendas e povos; biografias 
de personalidades praticantes do xadrez; o significado 
histórico e o sentido simbólico das peças e do tabuleiro; 
o designer das peças, o sentido estético de uma partida. 
b) Socialização: o sentido democrático do xadrez 
considerando que pessoas diferentes em todos os 
sentidos (idade, sexo, condição social ou física, raça, 
religião, ideologia) podem interagir através do xadrez. 
. 

Solução: 
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Isto pode aplicar-se a todos os campos do conhecimento - à 
história, à sociologia, ao direito, à jurisprudência, à literatura, à 
epistemologia entre outros - e sobretudo à matemática e à 
pedagogia. 
No que concerne à pedagogia, o xadrez permite repensar a 
relação professor-aluno. A estratégia do ensino nas escolas 
deveria ser bem próxima da estratégia do xadrez, em que 
dialética e autocrítica ocupam um lugar primordial e, o 
vencido, se enriquece e tira mais proveito que o vencedor. 
  

Além disso, o xadrez apresenta-se como um excelente 
instrumento na formação de futuros professores das mais 
diversas disciplinas uma vez que ele favorece a compreensão 
da estrutura do pensamento lógico, o que desenvolve a 
adequacidade de transmissão dos conhecimentos aos seus 
alunos. No que concerne à matemática, podemos afirmar que 
o xadrez é um dispositivo eficaz para a aprendizagem da 
aritmética (noções de troca, valor comparado das peças, 
controle de casas, enquanto exemplos de operações 
numéricas elementares...), da álgebra (cálculo do índice de 
desempenho dos jogadores, que é assimilável a um sistema 
de equações com"n" incógnitas...),da geometria (o movimento 
das peças é uma introdução às noções de verticalidade, de 
horizontalidade, a representação do tabuleiro é estabelecida 
como um sistema cartesiano...), de cálculo combinatório, etc. 
As aplicações xadrez-matemática são bastante vastas e não 
são necessariamente de nível elementar, já que elas podem 
concernir relações complexas de matemática avançada, 
algumas das quais sem uma solução prática conhecida. Basta 
pensarmos que o número de combinações possíveis numa 
partida de xadrez é superior ao número de partículas 
elementares do universo conhecido. Mas, no fundo, as 
relações no xadrez são relações matemáticas só que de alto 
grau de complexidade, o que torna o xadrez um jogo 
fascinante e uma arte verdadeiramente aliciante, em especial, 
quando praticado ao mais alto nível 
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     Vantagens de aprender Xadrez  
 

 

1. O xadrez como disciplina escolar  
Segundo Charles Partos, mestre internacional e professor do 
departamento da instrução pública do cantão do Valais 
(Suíça), a aprendizagem e a prática do xadrez desenvolvem 
várias habilidades tais como: 
a. A atenção e a concentração; 
b. O julgamento e o planeamento; 
c. A imaginação e a antecipação; 
d. A memória; 
e. A vontade de vencer, a paciência e o autocontrole; 
f. O espírito de decisão e a coragem; 
g. A lógica matemática, o raciocínio analítico e sintético; 
h. A criatividade; 
i. A inteligência; 
j. A organização metódica do estudo e o interesse pelas 
línguas estrangeiras. 
Entretanto, o imenso mérito do xadrez é que ele responde a 
uma das preocupações fundamentais do ensino moderno: 
dar a possibilidade de cada aluno progredir segundo seu 
próprio ritmo, valorizando assim a motivação pessoal do 
estudante.   
Piaget mostrou quais eram as etapas da formação da 
inteligência da criança. Observando-se grupos de crianças 
jogando xadrez constata-se que os progressos atingidos 
nestas etapas seguem ritmos extremamente diferentes, o 
que permite concluir da importância de se aplicar uma 
pedagogia de níveis preferencialmente a uma pedagogia 
orientada para classes da mesma idade. 
Enfim, numa época onde o sonho confesso de uma 
revolução pedagógica anseia pela eliminação da barreira 
professor-aluno, é preciso reconhecer no xadrez esta virtude: 
ele não aceita nem o respeito da idade nem a veneração da 
notoriedade. O ensino do xadrez pode inverter a relação 
professor-aluno, colocando em xeque as hierarquias 
instituídas na sala de aula. 
 

Experiências realizadas em diversos países demonstram que 
o xadrez, quando utilizado como terapia ocupacional, 
contribui para a reinserção familiar e social de crianças, 
adolescentes e mesmo adultos infractores ou em liberdade 
restringida. 
2. O xadrez como suporte pedagógico para 
outras disciplinas 
( Respigos do site:  http://www.clubedexadrez.com.br ) 
 

Introduzindo o xadrez em classes de baixo rendimento 
escolar, constata-se que auxilia ao desenvolvimento do 
sentimento de autoconfiança visto que apresenta uma 
situação na qual os alunos têm a oportunidade de descobrir 
uma actividade onde se podem destacar e, paralelamente, 
progredir noutras disciplinas curriculares 
Trabalhos em psicopedagogia demonstram que o xadrez é 
um precioso coadjuvante escolar, e até psicológico. Assim, 
pode-se utilizar inicialmente a motivação quase espontânea 
do aluno em relação ao xadrez visando provocar ou facilitar 
a sua compreensão em outras disciplinas. 
Numa segunda etapa, extrapola-se o universo artificial criado 
pelas regras do jogo como modelo de estudos de situações 
concretas.  
 

Problema nº.4  
  Jogam as brancas e dão mate. Como ?  

 

 
 Solução:  
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Temos que permitir a sua independência para que 
desenvolvam um pensamento criativo. Ao experimentar, 
explorar e provar ideias, o ser humano aprende mais. Isto 
sem mencionar a importância de desempenhar 
actividades em grupo, como o xadrez, e aprender a 
compartilhar e trocar conhecimentos com os 
semelhantes. 
4 – Devemos fazer com que a criança se interesse 
pela leitura. 
A leitura não é uma actividade neutra em si. A leitura 
promove mais leitura e também crescente curiosidade 
sobre qualquer tema. Uma vez criado o hábito e o gosto 
pela leitura, a criança só nos pode surpreender com o 
exponencial aumento dos seus conhecimentos. Quanto 
mais amor a criança tenha pela leitura, mais as 
aprendizagens escolares serão facilitadas. 
5 – Fazer com que a criança não deteste o xadrez nem 
as ciências exactas. 
Se observarmos um pouco veremos que a criança 
procura sempre algo novo e excitante para fazer. 
Quando observarmos que os nossos filhos esgotaram 
suas possibilidades numa área devemos fazer com que 
procurem outra actividade. Aprender é a grande aventura 
da vida, é desejável, vital e o jogo mais excitante. O amor 
envolvendo a aprendizagem é um laço forte entre pais e 
filhos, mantendo-os unidos por toda a vida. Quando se 
ensina com amor, alegria e respeito, a inteligência 
desenvolve-se muito mais.  

 

Problema nº 5 
 

Na eminência de mate em 2 lances, as brancas 
descobrem a única jogada salvadora. Qual 

á? 

18 de Julho de 2008     –  Segue também notícia de Torneio de Xadrez                     
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimular a inteligência 

Os especialistas em comportamento infantil e, principalmente, muitos professores 
experientes, sabem, pelo menos intuitivamente, que: 
 "Quando se ensina com amor, alegria e respeito, a inteligência desenvolve-se mais" 

A melhor herança para os nossos filhos e jovens 
depende dessa ideia-base. Assim, a importância dos pais 
para o desenvolvimento das crianças é fundamental. 
Eles são, sem dúvida, os educadores mais significativos em 
todos os aspectos da vida do ser humano. 

É lógico desejarmos o melhor para nossos filhos, que 
sejam os primeiros da turma, os mais criativos, os melhores 
jogadores de xadrez !  É um desejo legítimo. E podemos 
fazer com que se desenvolvam muito. Até onde?  

Os pais são a fonte mais rica e perdurável do saber. E, 
sem exageros, são os que mais podem estimular o 
desenvolvimento intelectual e físico dos seus filhos.  

Temos exemplos de escolas problemáticas, com turmas 
difíceis, que se transfiguraram após um maior investimento 
na formação dos pais.  

As crianças podem ser sempre melhor aproveitadas e 
desenvolvidas. Podemos mesmo criar pequenos génios 
dentro de nossas casas se seguirmos recomendações dos 
especialistas. Que não são complicadas ! O importante é 
investir tempo para orientar e estimular as crianças. 
Isso exige atenção, muita persistência, amor e carinho sem 
pieguices. Aqui vão algumas dicas: 

Para estimular a inteligência 
Educar uma criança, é uma tarefa diária exigindo bom 

senso, muito amor e qualidades morais. 
1- Quando falarmos com os nossos descendentes, não 
importa a idade, devemos utilizar um vocabulário 
amplo, rico e avançado. 
Por exemplo, usar palavras como enorme, descomunal e 
gigantesco, ao invés de apenas dizer grande. Assim a 
criança ganhará flexibilidade ao conversar. Também 
devemos fazer-lhes notar detalhes, em objectos e 
situações. Desse modo a criança desenvolverá uma 
atenção selectiva e reterá na sua memória o importante e 
os aspectos de maior interesse, o que lhe será útil ao longo 
do seu percurso, tanto no xadrez como na vida. 
2 - Para estimular a sua capacidade de observação, 
devemos interrogar a criança e pedir-lhe que tente 
resolver problemas. 
A criança gosta de comprovar dados e informações e gosta 
de os relacionar. Dessa forma, certos exercícios, 
problemas, enigmas, quebra-cabeças, problemas de 
matemática ou problemas de xadrez, além de serem 
fascinantes são um estímulo de desenvolvimento 
intelectual para as crianças. 
3 - Quando a criança realizar uma actividade, devemos 
respeitar a sua concentração e o seu próprio ritmo e 
devemos também criar condições e estímulos para que 
ela se concentre. 
Quando as crianças gostam verdadeiramente duma 
actividade elas concentram-se tanto no que fazem que o 
mundo desaparece ao seu redor. Sendo assim, não 
devemos interrompê-las e seu trabalho merece todo o 
merece todo o respeito.  



  
 
 
XADREZ   
 
TORNEIO NO POLITÉCNICO DE TOMAR 
 
Com início no próximo dia 18 de Julho pelas 20.30 h, vai realizar-se no Instituto Politécnico de 
Tomar, um torneio de xadrez FIDE aberto a todos os jogadores interessados.  
 
O torneio será disputado em 5 sessões, no ritmo de 2 h por jogador, com jogos nos 
dias 18 (20.30 h), 19 (15 h e 20.30 h) e 20 de Julho (9.30 e 15.00 h ).   
 
O valor da inscrição é de 15 euros (ou de 26 euros para jogadores não filiados na F.P.X.), estando 
isentos os jogadores titulados pela FIDE. 
 
Amavelmente o I.P.T. disponibiliza alojamento, para duas noites, aos jogadores forasteiros 
interessados.  
 
As inscrições podem ser efectuadas por e-mail para hugo@ipt.pt ou octávio@ipt.pt ou tlm: 
91486632.  
 
Nota: Segundo o Regulamento, os jogadores que o desejem, podem solicitar um BYE (dispensa de 
jogar) para a primeira sessão, com a atribuição de meio ponto na classificação geral. 
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 V.  Aprofundar conhecimentos de xadrez 
  Actualmente não faltam formas variadas e aliciantes de 
evoluir tecnicamente no jogo de Xadrez, porque não 
basta jogar é necessário estudar. Para além de manuais 
clássicos sobre aberturas, jogo médio e finais, livros de 
estratégia e com partidas comentadas por mestres, temos 
na Internet um manancial de informação útil.  
Em vez de horas gastas na leitura de extensos manuais, 
existem  vídeos na Internet onde é possível diversificar a 
forma de estudar xadrez, tornando-a mais lúdica e menos 
penosa. Um site muito interessante que disponibiliza um 
conjunto de vídeos explicativos sobre xadrez é da autoria 
de Joshua Specht e pode ser acedido no endereço:   
http://www.chess-videos.com/  Experimentem e verão 
que é uma boa ocupação nos tempos livres e nas férias.  

 
 

VI.O presente problema foi retirado do livro " As novas 
aventuras do Inspector En Passant" de Gyorgy Bakcsi. A 
história descreve o enredo de um projectado crime numa 
família de banqueiros. A descoberta do assassino em 
potência (jogador) só foi possível pelos indícios que 
deixou num tabuleiro (contendo a posição do diagrama), 
em que, para obter o mate são sacrificadas todas as 
peças (excepto o peão com a inicial do seu nome), 
exactamente tal como pretendia assassinar todos os seus 
familiares para se apoderar do controle total do Banco.  
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Curiosidades várias 

O xadrez depois de bem ensinado e apreendido nas suas bases torna-se num 
poderoso universo cultural em todas as épocas históricas, tal é a intensidade 
das vivências que produz nos seres humanos que o praticam ou cultivam.  
                                        Kevin Trevor 
 I. Xadrez ao ar livre. Em Los Angeles, nos Estados 

Unidos da América existe um Parque de xadrez que tem 16 
mesas com   tabuleiros incrustados e um conjunto de torres 
inspiradas nas peças de xadrez. Durante a noite, as cinco torres 
ficam iluminadas e o parque adquire um ambiente muito 
apelativo para a prática da modalidade. Os xadrezistas dos 
clubes locais (sobretudo do Glendale Chess Club), servem-se do 
parque para ensinar xadrez aos transeuntes, e para além disso, 
são organizadas diversas actividades culturais, nomeadamente 
concertos e noites de cinema.  
Esta seria uma boa ideia para aplicar também em algumas 
cidades de Portugal e,(por que não) em Tomar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  Em Portugal existem algumas escolas (infelizmente muito 
poucas ainda) em que o xadrez é uma actividade normal. Alguns 
colégios (particulares!) já têm o xadrez como disciplina curricular. É 
ainda difícil de acreditar que os miúdos possam preferir jogar xadrez 
em vez de futebol, nos intervalos das aulas. Mas é o que acontece 
por exemplo na Escola 31 de Janeiro na Parede, que é também a  
única escola no país onde o "ensino do xadrez é obrigatório". 
Segundo referiu o jornalista da SIC numa recente reportagem, os 
alunos jogam xadrez por gosto e existem tabuleiros em vários locais 
da Escola. Visão pouco comum em qualquer escola pública. 
Destacou ainda o modo como o xadrez contribuiu para a melhoria da 
média dos exames, sobretudo na matemática e geometria. Neste 
âmbito, o mestre e monitor Victor Guerra, apelou para as mais-valias 
em termos de raciocínio e cálculo que a prática desta modalidade 
pode oferecer. 
III. Nomes curtos. O jovem Leonid Stein tinha acabado de 
perder com o veterano GM Salo Flohr. Para consolá-lo, Flohr 
contou uma piada: "Não fique triste. Olha, em breve os nomes 
curtos vão ser melhores do que os nomes longos. Veja por 
exemplo Liliental, um grande jogador no passado. Agora, quem se 
destaca é Tal. Contigo vai ser assim também. Em breve, Bronstein 
vai ter que ceder o lugar para Stein!". Poucos anos depois, a 
"profecia" foi cumprida: Stein venceria três campeonatos 
soviéticos! 
IV. Assassino de si mesmo. O Grande Mestre 
húngaro Geza Maróczy era conhecido pela elegância e polidez 
com que tratava a todos. O GM letão Aaron Nimzowitsch era 
famoso exatamente pelo contrário, pelo mau humor e falta de tato 
com que tratava a quase todos. Certa vez, Nimzowitsch foi tão 
ofensivo que Maróczy reagiu convocando-o para um duelo no dia 
seguinte. O irado Nimzowitsch não compareceu. Justificou-se 
assim: "Não vou contribuir para meu próprio assassinato. 

Prob. nº 6 – Um espectacular mate em 9 lances 
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VII.  Humor  

  

 
 

Retirado de  http://naocompreendoasmulheres.blogspot.com/search/label/xadrez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XADREZ   
 
TORNEIO NO POLITÉCNICO DE TOMAR 
 
Com início no próximo dia 18 de Julho pelas 20.30 h, vai realizar-se no Instituto Politécnico de 
Tomar, um torneio de xadrez FIDE aberto a todos os jogadores interessados.  
 
O torneio será disputado em 5 sessões, no ritmo de 2 h por jogador, com jogos nos 
dias 18 (20.30 h), 19 (15 h e 20.30 h) e 20 de Julho (9.30 e 15.00 h ).   
 
O valor da inscrição é de 15 euros (ou de 26 euros para jogadores não filiados na F.P.X.), estando 
isentos os jogadores titulados pela FIDE. 
 
As inscrições podem ser efectuadas por e-mail para hugo@ipt.pt ou octávio@ipt.pt ou tlm: 
91486632.  
 
Nota: Segundo o Regulamento, os jogadores que o desejem, podem solicitar um BYE (dispensa de 
jogar) para a primeira sessão, com a atribuição de meio ponto na classificação geral. 
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    Aprender as regras do Xadrez  (1) 
 
 

Nos próximos 5 artigos vamos expor as regras vigentes do jogo de xadrez para podermos, 
de maneira exacta, percebermos o jogo e jogar ou ensinar a jogar o nobre jogo dos reis.  
É um jogo lógico de regras simples, fácil de jogar mal, mas muito difícil de jogar … bem !  
 

O jogo de xadrez joga-se entre 2 adversários, que 
movimentam peças num quadrado de 8x8=64 casas 
alternadamente claras (as casas ‘brancas’) e escuras 
(as casas ‘pretas’) chamado ‘tabuleiro de xadrez’.  

 
O tabuleiro de xadrez é colocado entre os jogadores 

de forma a deixar à direita de cada jogador a casa de 
cor branca. 

 
No início da partida, um jogador tem 16 peças de cor 
clara (as peças ‘brancas’); o outro tem 16 peças de cor 
escura (as peças ‘pretas’). 
 
Para cada jogador as peças são :  

 

Um Rei ;  Uma Dama ;  Duas Torres ;  Dois 
Bispos  ;  Dois Cavalos  ; Oito Peões  
 
Posição inicial das peças no tabuleiro :  

 
 
- As oito linhas verticais são chamadas de ‘colunas’.  
- As oito linhas horizontais são chamadas de ‘linhas’.  
- As linhas de casas da mesma cor, de borda a borda,  
                                      são chamadas de ‘diagonais’. 
 
O jogador com as peças brancas começa o jogo. Diz-se 
ser ‘a vez’ do jogador, quando seu adversário completou 
um lance  
 
Captura e Movimento de uma  Peça 
 

- Captura: Se uma peça é movida para uma casa 
ocupada por uma peça adversária, esta é capturada e 
retirada do tabuleiro. 
             (Tudo isto faz parte do mesmo lance). 
 

 
Note-se que no Xadrez, ao contrário do jogo de Damas, a 
captura não é obrigatória (com a excepção de ser o 
único modo de defender o Rei quando este é atacado). 
 
- Diz-se que uma peça está a atacar uma casa se tal 
peça puder capturar naquela casa. 
 
- Movimento: Nenhuma peça pode ser movida a uma 
casa ocupada por uma peça de sua cor.  
 
No próximo artigo veremos os movimentos das peças. 
 
O leitor sabe o que é o ELO no xadrez ? 
Ratingo Elo (que se usa em muitas modalidades para 
além do Xadrez) é um número que serve para medir a 
força relativa dos jogadores e foi inventado, em meados 
do século passado, pelo matemático norte-americano 
Arpard Elo. 
Tal número é calculado por uma fórmula cujos 
parâmetros são obtidos por métodos estatísticos  e nela 
se introduzem dados do jogador, principalmente, os 
resultados obtidos nas suas partidas e … a força ELO 
dos oponentes. 
 

Prob. nº 7 – As negras, num único e perspicaz 
lance, decidem a partida. Uma combinação de 
Vítor Korchnoi baseada no tema da ataque 
duplo. 

 



 
 
 
X A D R E Z 
 
Diogo Alho vence o 1º. Torneio FIDE do I.P.T. 
 
Conforme noticiámos realizou-se, com assinalável êxito, no passado fim-de-semana (sexta, 
sábado e Domingo) o Torneio de Xadrez do Politécnico de Tomar em partidas clássicas (duas 
horas por cada Jogador). 
 
O Torneio, que teve a participação de perto de uma vintena de jogadores, foi brilhantemente 
ganho por Diogo Alho (da Associação Académica de Coimbra), que apenas cedeu um empate 
para Hugo Ribeiro (do I.P.T.) que obteve um excelente 3º. Lugar na classificação geral. 
 
Em segundo lugar classificou-se Paulo Costa que também foi o director e árbitro da prova.  
 
Este Torneio de Xadrez teve a particularidade de permitir que as partidas disputadas por cada 
jogador forneçam pontuação para o Rating do Elo da FIDE (Federação Internacional de Xadrez).  
 
Na sessão de encerramento, que teve a presença do responsável pela acção social e cultural do 
Instituto Politécnico (Dr. Júlio das Neves) foram entregues diversas Taças, medalhas e prémios 
monetários. 
 
Está de parabéns o xadrezista e professor do I.P.T., Engº. Octávio Pereira que, com alguma 
colaboração do Grupo de Xadrez de Tomar, organizou uma prova de excelente nível que agradou 
a todos os participantes. 
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    Aprender as regras do Xadrez  (2) 
 

Xadrez : jogo lógico de regras simples, fácil de jogar, muito difícil de compreende e jogar bem ! 

Movimento das Peças 
 

Rei : move-se uma só casa em torno da casa que 
ocupa (desde que não esteja atacada). 
Movimento excepcional: roque ( a ver no próximo artigo) 

 
 
Dama : move-se para qualquer casa ao longo da 
coluna, linha ou diagonal que ocupa. 

 
 
Torre: move-se a qualquer casa ao longo da coluna e 
linha que domina.  

 
 
Bispo: move-se a qualquer casa ao longo de uma ou 
das duas diagonais que domina.  

 

Nota: na execução dos lances, as peças já estudadas (dama, 
torre e bispo) não podem ‘saltar’ sobre qualquer peça nos seus 
caminhos, sejam amigas ou inimigas. 
 

No próximo artigo veremos as deslocações do surpreendente 
Cavalo (que tem movimento “esquisito”) a única peça que tem 
movimento assimétrico e farta-se de saltar obstáculos tal e qual 
acontece nos concursos de hipismo. 
Nota histórica 
- As regras do jogo de xadrez não foram as mesmas ao longo 
dos milénios. Apenas estabilizaram nos últimos 4 séculos.  
Antes do séc. XVI, o movimento das várias peças era bem 
diferente daquele que conhecemos. Por exemplo, a rainha de 
então apenas se deslocava uma única casa na diagonal, o que 
a tornava uma peça bem mais fraca do que a dos tempos 
modernos; terá sido no tempo de Isabel a Católica (e por  sua 
influência), que se chegou ao movimento actual, sendo por isso 
a peça mais poderosa. O bispo apenas se movia duas casas 
na diagonal, podendo saltar sobre as outras peças. Quanto aos 
peões, refira-se que, no seu primeiro movimento, não lhes era 
então permitido deslocarem-se duas casas. 
Foi um português, Pedro Damiano, o primeiro a escrever (em 
1512), um tratado sobre o xadrez, já com as novas regras. 
Todas as modificações que conduziram ao jogo moderno 
tornaram-se obrigatórias a partir de meados do séc. XVII.  
Dúvida 
Um leitor questionou-me há dias atrás porque é que em inglês a 
Dama se chama Rainha (Queen). Respondi-lhe o que poucas 
pessoas (mesmo bons xadrezistas) sabem:  
–  o nome correcto em todas as línguas é mesmo  Rainha, mas 
em português, como Rei e Rainha começam com R, 
convencionou-se chamá-la de Dama para evitar confusões na 
notação das partidas de xadrez (em que é obrigatório apontar 
os lances – próprios e do adversário, nas partidas oficiais).. 
 

Prob nº.8.  As negras têm um peão a mais mas, uma 
grave deficiência posicional, trona-as vítimas do tema 
cravagem e, assim, perdem irremediavelmente. 
 

 
Solução: A torre branca joga à última horizontal. 
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 Nota: No próximo artigo, abordaremas uma particularidade 

de capturar outro peão: – a célebre tomada na passagem. 
Curiosidades 
Sem estratégia, perspicácia e esforço o ser humano não 
terá sucesso no xadrez … nem na vida. Vejamos, pelas 
contas do matemático Steven Lopez (ChessBase), o total 
de posições diferentes, possíveis no tabuleiro, após:  
– O primeiro lance das pretas: 400 posições  
– O quinto lance das brancas: 512.000.000.000 posições  
– O quinto lance das pretas: 10.240.000.000.000 posições;   
– O décimo lance das pretas: 
104.857.600.000.000.000.000.000.000 posições  
Quantas possibilidades existem? 
Os matemáticos afirmam que existem aproximadamente 
170 quatrilhões de maneiras de jogar apenas os dez 
primeiros lances.  
Para os 40 lances seguintes de um jogo inteiro, o 
número é estimado em 25 v ezes 10 elevado a 115 …  
O número de átomos em todo o universo conhecido é 
apenas uma pequena fracção desse resultado  !!! 
Fonte:Vida em miniatura: vídeo-documentário 
sobre xadrez, 2006. 
  

Posições de xadrez analizadas em cinco minutos 
Computador = 60.000.000.000 ;         Jogador 
profissional = 10  
Por isso, o forte mestre de xadrez não é aquele que calcula 
muito mas, o que tem claros e profundos conceitos 
estratégicos sobre o xadrez em todas as fases da partida. 
 
No aspecto educativo não devemos esquecer que: 
• Os pedagogos reconhecem muitas vantagens da prática 
do xadrez no desenvolvimento cognitivo dos alunos. 
• O xadrez, como jogo milenar, promove a cultura geral e 
desperta a curiosidade pelos seus aspectos históricos. 
• O desenvolvimento social e desportivo dos jovens e a 
interiorização de normas de conduta e valores humanos, 
são aspectos potenciados pela prática do xadrez. 
• Os processos mentais da aprendizagem da matemática 
escolar têm fortes similitudes com a aprendizagem e prática 
do xadrez. 
• O xadrez além de motivar a aprendizagem da 
matemática  tem inúmeras questões que podem ser 
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Aprenda as regras do Xadrez  (3) 
Cavalo: move-se para a casa mais próxima em relação 
à que ocupa, mas não na mesma coluna, fila ou diagonal. 
Considera-se ‘não passar’ pelas casas adjacentes, daí 
dizer-se que o cavalo ‘salta’, desenhando em L. A figura 
seguinte é elucidativa do peculiar movimento do cavalo: 

 

b1

b5

a4

d5

a2

e4

e2

d1b1

b5

a4

d5

a2

e4

e2

d1

a2a2a2

 
 

Movimentos do Peão  
O peão avança para a casa vazia, imediatamente à sua 
frente na mesma coluna (ex.: peão de b4),  

x

x

xx

x

x

xx

x

x

xx

 
…  estando na casa inicial, o peão pode avançar uma 
casa (ex.: peão de e2) ou duas casas (ex.: peão de g2) 
na mesma coluna, desde que ambas estejam vazias. 
 

Modo de capturar dos peões 

 
O peão captura uma peça adversária, que esteja 
diagonalmente à sua frente, numa coluna adjacente. 
 

A coroação no xadrez 
Quando um peão atinge a última horizontal é, 
obrigatoriamente, transformado numa peça da sua cor. 

 

Prob. Nº 9  As negras exploram o facto das 
peças brancas estarem indefesas. 

 

 



   Xadrez e Educação    Aprenda as regras do Xadrez  (4) 
 
 
 
 

Nota importante das Regras do Xadrez: 
A captura en passant é admitida somente imediatamente 
ao avanço de duas casas do peão adversário, ou seja, 
se o peão que avançou duas casas de uma vez e não for 
tomado imediatamente, a tomada en passant deste peão 
jamais pode ser realizada nos futuros lances. 
 

Ainda a captura na passagem. Observação: 
Obviamente, as outras formas de captura continuam válidas 
nestes casos, podendo o adversário preferir uma captura 
normal ou uma captura en passant .  

 
As brancas jogam  1. b4  e as negras dispõem, caso 
pretendam tomar o peão negro, de: 
1. …  a x b4  ou   1. … c x b3   (captura en passant) . 
Situação idêntica se passa com o lance das brancas e2 - e4. 
 
No próximo artigo iremos ver o segundo movimento especial 
no xadrez denominado roque (movimento protecor do rei). 
 
 CURIOSIDADE HISTÓRICA 
Inúmeros políticos, artistas e cientistas, com destaque para 
os matemáticos, foram bons jogadores de xadrez. Antes de 
grandes profissionais como Anand, Kasparov e Karpov, 
existiram amadores que chegaram ao topo do mundo do 
xadrez. Um deles foi o matemático holandês Max Euwe que 
foi campeão do mundo em 1935, após derrotar o imortal 
Alexandre Alekhine. Este recuperou o título em 1937 e só o 
perdeu para a sua morte registada no Estoril em 1946  
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Como vimos no último artigo, a coroação de um peão é 
um factor importante para o aumento da potência de jogo. 
Em geral pede-se a Dama embora, em casos especiais, 
possa ser preferível escolher outra peça. Numa curiosa 
partida do campeão Alekhine estiveram em jogo 5 damas. 
 
Tomada na passagem (ou captura en passant) é uma 
captura especial feita entre peões.  Vejamos um exemplo: 
 
Estando o peão na casa inicial (no diagrama, peão de f7)  

 
 

… se o peão f7 for movido duas casas e ficar ao lado de 
um peão adversário,…   

 
 

… este pode capturá-lo com se tivesse movido apenas 
uma casa:  

 
 

Prob. nº 10  Apesar de terem os peões de b2 e 
d4 atacados, as brancas jogam e ganham. 
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Aprenda as regras do Xadrez  (5) 
 
Neste artigo vamos aprender o segundo movimento especial no 
xadrez denominado roque (movimento protector do rei). 
 
Roque: Movimento conjunto do Rei e da Torre  
É um lance do rei com qualquer das torres da mesma cor 
situada na mesma linha e é considerado como um lance de 
rei apenas. 
O rei desloca-se horizontalmente duas casas em direcção à 
torre e, de seguida, a torre passa sobre o rei ficando a seu 
lado 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condições em que não se pode rocar 
1) O roque é ilegal: 
a) se o rei já foi jogado.  
b) ou com uma torre que já tenha sido jogada. 
2) O roque está temporariamente impedido: 
a) se a casa original do rei ou uma casa pela qual o rei deve 
passar ou ainda a casa a ser ocupada pelo rei ao fim do roque, 
estiver atacada por uma peça adversária. 
b) se houver alguma peça entre o rei e a torre com a qual se 
pretende rocar. 
 
Nota : Um rei é dito ‘em xeque’, se estiver sob o ataque de uma 
ou mais peças adversárias. Avisar um xeque não é obrigatório. 
Um jogador não pode fazer um lance que coloque ou deixe 
seu rei em xeque.  
 
 

Nota:  O movimento de roque foi criado, por volta do séc.XVI, 
com a finalidade de dar protecção ao Rei atrás da barreira de 
peões: f2, g2, h2 na ala-de-rei ou a2,b2,c2  na ala-de-dama (para 
as negras, respectivamente, os peões f7,g7,h7 ou a7,b7,c7 ). 
Estes peões, à frente do rei rocado, não devem ser jogados na 
fase de abertura ou do meio-jogo da partida, no entanto existem 
três formas usuais para debilitação do roque:  
a) lançamento de um ataque por meio de uma avalanche de 
peões (principalmente quando se roca no lado oposto ao roque do 
adversário); 
b) ameaça de mate, num ou vários lances, ao rei adversário; 
c) sacrifícios de peças contra os peões que protegem o roque; 
sendo este último processo o mais perigoso e, normalmente, o 
corolário de uma maior vantagem de desenvolvimento das peças. 
Finalização de uma Partida de Xadrez  
A partida é ganha pelo jogador que (com lance legal), deu mate 
no rei do adversário. Isto termina a partida de imediato. 
Outra forma de ganhar um jogo é por abandono do adversário.  
- Uma partida também pode terminar empatada. 
Os 5 casos de empate numa partida de xadrez: 
1º.) - Por rei ‘afogado’: se um jogador não tem nenhum lance legal para 
fazer e seu rei não está em xeque. A partida termina logo.  
2º.) - Se a mesma posição apareceu no tabuleiro, pela 3ª. vez. 
3º.) - Se ambos os jogadores fizerem 50 lances consecutivos sem 
movimentarem qualquer peão e sem capturarem qualquer peça.  
4º.) - Por mútua insuficiência de material para dar mate ao adversário.  
5º.) - Por acordo mútuo entre os dois adversários.  
Uma Reflexão 
Um leitor perguntou-me a opinião sobre o futuro do xadrez, tendo 
em vista que os computadores actuais já conseguem derrotar os 
grandes mestres, inclusive os campeões mundiais.  
Respondi-lhe com o facto de que nunca se viu, pelo mundo fora, 
tanto interesse pela modalidade como actualmente.  
A FIDE – Federação Internacional de Xadrez, é a segunda maior 
federação mundial de desporto (apenas superada pela FIFA do 
futebol) e está em contínuo crescimento com a aderência de milhões 
de praticantes em todos os países do mundo. 
Após se ter inventado a bicicleta e o automóvel não diminuiu o 
interesse pelas corridas no atletismo, antes pelo contrário ! A 
mesma dinâmica está a ocorrer na relação entre o Xadrez e os 
Computadores. 
_________________________________________________________ 
Prob. 11 – Um final GENRIJ. M. KASPARIAN que se 
notabilizou no xadrez como um dos maiores compositores de 
problemas e finais artísticos.  
As Brancas têm menos de uma terça parte da força material das 
negras, no entanto, devido à péssima descoordenação das figuras 
inimigas, dispõem de uma bela combinação de mate em 5 lances. 
Conseguirá o leitor descobrir tal sequência sem ver a solução? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes do 
grande 
roque 
das pretas

Antes do 
grande 
roque 
das pretas

  

Antes do 
pequeno roque 
das brancas  

Antes do 
pequeno roque 
das brancas  

Depois do 
pequeno roque 
das brancas  

Depois do 
grande roque 
das brancas  
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Era uma vez ... (1) 
Algumas lendas (?) do xadrez 
 
Quem criou o jogo da xadrez? É um enigma com milénios apenas 
aflorado por relatos de autores antigos, em especial gregos. 
Há quem diga que foi Palamedes, mas pensa-se que a primazia é 
da Índia e há que recue mais, até aos tempos do Alto Egipto, onde 
se encontraram indícios de um jogo parecido com o xadrez junto a 
túmulos de alguns faraós. 
 

Quando os gregos atacaram e cercaram Tróia não esperavam tão 
longa e grande resistência dos sitiados. O grego Palamedes 
conseguiu evitar a desmoralização do seu exército ao inventar um 
jogo (denominado a Petteia) que prendeu a atenção dos soldados. 
Este jogo, que era uma espécie de xadrez, ganhou logo grande 
popularidade. 
 

Uma outra bela lenda situa-se na Índia, no tempo de Sissa – 
ministro de Cheram, um príncipe muito orgulhoso.  
O sábio Sissa resolveu dar uma lição ao seu senhor e provar-lhe 
que ele nada seria sem o apoio do povo. Depois de muito pensar, 
o ministro inventou um jogo no qual existe uma figura - o rei, que 
precisa do apoio de todas as suas peças para conseguir vencer o 
adversário.  
Quando o rei Cheram conheceu o xadrez ficou maravilhado pela 
grande classe do jogo e pela múltipla variedade de posições que 
nele são possíveis.  
Encantado, o príncipe resolveu recompensar pessoalmente Sissa 
e mandou-o chamar.  
Este apresentou-se, reverente e digno, diante do soberano. 
– Sissa, quero te recompensar dignamente pelo engenhoso jogo 
que inventaste, disse o rei.  
O sábio agradeceu, mas não aceitou a generosidade.  
– Sou rico o bastante para cumprir qualquer desejo teu. Diz-me 
qual é a recompensa que desejas e eu te satisfarei.  
Sissa continuou calado.  
– Não sejas tímido, expressa teu desejo, não vacilarei em nada 
para satisfazê-lo 
Por fim o ministro tomou a palavra. 
– Grande é a tua magnanimidade, ó soberano, porém concede-me 
um curto prazo para meditar sobre a resposta, e amanhã, depois 
de árduas reflexões comunicarei ao senhor a petição.  
Quando no dia seguinte Sissa se apresentou de novo diante do 
trono, deixou o rei estupefacto pelo seu pedido sem precedentes.  
– Soberano, disse Sissa, manda que me entreguem um grão de 
trigo pela primeira casa do tabuleiro de xadrez.  
– Um simples grão de trigo?, o rei admirado, contestou.  
– Sim, soberano, e pela segunda casa ordene que me entreguem 
dois grãos, pela terceira quatro grãos, pela quarta oito, pela quinta 
dezasseis, pela sexta trinta e dois etc.  
– Basta, interrompeu o príncipe irritado, receberás o trigo 
correspondente às 64 casas do Tabuleiro de acordo com teu 
desejo: a cada casinha receberás a dupla quantidade que pediste 
na casinha anterior, porém deverás saber que a tua petição é 
indigna da minha generosidade; ao me pedires tão mísera 
recompensa menosprezas irreverentemente a minha 
benevolência. Na verdade, como sábio que és, deverias ter dado 
maior prova de respeito perante a bondade do teu soberano. Sai 
daqui, meus servos te darão esse saco de trigo que solicitaste.  
Os matemáticos da corte trabalharam intensamente para calcular 
a recompensa de Sissa, que ficou à espera na porta do palácio 
real. Somente ao amanhecer do outro dia o matemático chefe da 
corte solicitou uma audiência para apresentar ao rei um informe 
muito importante:  

– Ó rei, calculámos escrupulosamente a quantidade de grãos que 
Sissa deseja receber. Resulta numa conta astronómica, 
absurdamente gigantesca.  
– Seja qual for sua magnitude, interrompeu com altivez o rei, os 
meus graneiros não empobrecerão os meus depósitos, prometi dar a 
recompensa a Sissa e portanto eu a entregarei.  
– Soberano, agora não depende da tua vontade o cumprir 
semelhante desejo, em todos os teus celeiros não existe a 
quantidade de trigo que exige Sissa. Tão pouco existe nos celeiros 
de todo o reino, até mesmo os celeiros do mundo são insuficientes.  
Se desejas entregar sem falta a recompensa prometida, ordena que 
todos os reinos da terra se convertam em lavouras, manda secar 
mares e oceanos, ordena fundir os gelos e as neves que cobrem os 
distantes desertos do norte, que todo o espaço seja totalmente 
semeado e se ordene entregar toda a colheita obtida a Sissa. 
Somente então receberá a sua recompensa.  
– Diz-me qual é essa conta tão monstruosa de grãos, disse o rei, 
reflectindo espantado.  
– Ó soberano, são DEZOITO QUINTILHÕES, QUATROCENTOS E 
QUARENTA E SEIS QUATRILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E 
QUATRO TRILHÕES, SETENTA E TRÊS BILIÕES, SETECENTOS 
E NOVE MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E 
QUINZE (18.446.744.073.709.051.615).  
– Numa expressão sintética actual da matemática: seriam 
264-1 grãos de trigo. 
Então Sissa renunciou ao seu pedido – que sabia impossível de 
satisfazer – e explicou ao príncipe a ideia que tinha tido ao inventar 
o xadrez. 
Este cheio de gratidão nomeou-o primeiro ministro e seu 
conselheiro. 
A lenda concluiu que a partir desse momento o príncipe ficou menos 
arrogante e passou a respeitar mais os seus súbditos. 
 
Da Índia, o jogo que então se chamava Chaturanga foi levado para a 
Pérsia onde ganhou muitos adeptos. 
Mais tarde os Árabes ao conquistarem aquele país …ficaram 
apaixonados pelo xadrez.  
Seguiu-se a Península Ibérica, com destaque para Portugal, como 
os primeiros reinos europeus a praticarem e a divulgarem o Xadrez. 
E aqui já não é lenda, mas sim história verdadeira. 
___________________________________________________________________ 
 

Prob. 13 – As negras jogam e dão mate em seis lances. 
Uma produção do autor com base no tema Philidor. 
As brancas ameaçam mate em dois lances com Ta8+ e  Dh8++ mas 
as negras têm uma sequência demolidora que começa com um xeque 
de cavalo. Se o leitor conhece o mate de Filidor, o resto é fácil. 
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O Xadrez no mundo lusófono 
Portugal juntamente com a Espanha foi, até finais do século XVI dos 
Países da Europa onde mais se praticou xadrez. 
Aliás, tal período coincide com a dianteira destes dois países no 
conjunto das civilizações europeias. 
Referimos um livro, de que actualmente só existirão três exemplares 
no Mundo, um deles na Biblioteca Nacional em Lisboa. Questo 
Libro e da Imparare Giocare a Scachi, foi um célebre tratado do 
teórico português Damiano, publicado em 1512. 
Nascido em Portugal no Século XV, o teórico e problemista Pedro 
Damiano, natural de Odemira, foi o autor de um dos primeiros 
tratados sobre xadrez, escrito originalmente em italiano e espanhol, 
denominado Questo Libro e da Imparare Giocare a Scachi, publicado 
em 1512, em Roma, cidade para onde havia se refugiado, quando da 
expulsão dos judeus de Portugal, durante o reinado de D. Manuel I. 
Em sua homenagem, realiza-se anualmente na vila de Odemira o 
torneio de xadrez Open Internacional Damiano de Odemira. Na vila 
há também um monumento em memória a Damiano e todos os anos 
se realiza aí o maior torneio de xadrez do País. 
Nos dias actuais o campeão de Portugal é o Grande Mestre Luis 
Galego que detém um rating FIDE de 2.529 pontos (Janeiro, 2008). 
No Brasil, o actual campeão é Giovanni Vescovi e a campeã, Suzana 
Chang. 
Em Portugal vão-se publicando algumas obras de xadrez, traduções, 
revistas e livros para aprendizagem dos mais novos. O livro 
Introdução ao Xadrez do actor e Grande Mestre Internacional de 
Xadrez Postal, Álvaro Pereira é, quanto a mim, dos melhores. 
Também existe o livro do Mestre Sérgio Rocha com problemas muito 
instrutivos para os iniciantes. 
Na literatura xadrezística, o Xadrez Básico, escrito pelo médico 
Orfeu D’Agostini, influenciou gerações de xadrezistas brasileiros e 
portugueses, assim como o Manual de Xadrez, de Idel Becker 
publicado em 1948. O Xadrez Básico tornou-se um best-seller no 
Brasil, tendo sido publicado pela primeira vez no ano de 1954. Na 
actualidade, um dos autores mais importantes é Rubens Filguth que 
escreveu uma biografia de um dos mais importantes xadrezistas 
brasileiros, intitulada Mequinho, o perfil de um génio, a obra de 
referência Xadrez de A a Z e organizado a colectânea de ensaios A 
Importância do Xadrez, dentre outras obras. 
Henrique Mecking, mais conhecido como Mequinho, é considerado o 
mais importante xadrezista brasileiro, tendo alcançado o seu auge 
no ano de 1977, quando foi considerado o terceiro melhor jogador 
do mundo, superado apenas por Anatoly Karpov e Viktor Korchnoi. 
Em Portugal é Grande Mestre António Antunes e o Mestre Joaquim 
Durão os mais credenciados de todos os tempos. Antunes 
abandonou o Xadrez para se dedicar por inteiro aos negócios. 
Quanto a Mecking, uma doença grave, a miastenia, que 
compromete seriamente o sistema nervoso e os músculos, fê-lo 
abandonar as competições em 1978. No estágio mais grave da 
doença passou a frequentar os cultos da Renovação Carismática 
Católica. Ao se recuperar, passou a dedicar-se integralmente à 
religião, mas sempre alimentou a esperança de voltar a jogar 
xadrez. Finalmente voltou a jogar em 1991, num match de seis 
partidas contra o grande mestre Predrag Nikolic. Em 2001, venceu 
Judit Polgar, a maior xadrezista do mundo. Mequinho vem 
participando de diversos torneios pela Internet e é actualmente um 
Grande Mestre Internacional, com uma pontuação de 2.565 no 
rating FIDE, ocupando a quarta posição no ranking brasileiro no 
início de 2008. 
O Xadrez na Europa 
Na Idade Média e durante a Renascença, o enxadrismo (actividades 
de carácter geral à volta do xadrez) tornou-se parte da cultura da 
nobreza, sendo usado tanto para o entretenimento de reis e 

cortesãos, quanto para o ensino de estratégia militar, sendo ainda 
praticado nos círculos de clérigos, estudantes e mercadores e 
penetrando também na cultura popular da Idade Média. O xadrez 
passou então a ser conhecido como o Jogo dos Reis. Um exemplo 
é a ópera do século XIII, Carmina Burana, cuja 209ª canção 
começa com os nomes das peças de xadrez ("Roch, pedites, 
regina..."). Belíssimos conjuntos de peças de xadrez usados pela 
aristocracia da época foram perdidos em sua maioria, mas alguns 
exemplares sobreviventes, tais como as Peças Lewis, são 
considerados como de altíssima qualidade artística. 
O tema xadrezismo serviu com freqüência como base de sermões 
sobre moralidade. Um exemplo é o Liber de Moribus Hominum et 
Officiis Nobilium Sive Super Ludo Scacchorum, escrito pelo monge 
dominicano italiano Jocobus de Cessolis, aproximadamente no ano 
de 1300. O popular tratado foi traduzido para diversos idiomas 
(impresso pela primeira vez em 1473, Utrecht) e foi a base para o 
livro de William Caxton, The Game and Playe of the Chesse (título 
em inglês arcaico), um dos primeiros livros impressos em língua 
inglesa em 1474. As diferentes peças de xadrez serviam como 
metáforas para diferentes classes sociais e os deveres humanos 
foram comparados às regras do jogo ou às propriedades visuais 
das peças. Durante o Iluminismo, o xadrez surge como um útil 
instrumento para o auto-desenvolvimento intelectual. Por outro 
lado, autoridades políticas e religiosas de diversas localidades 
chegaram a proibir que o jogo fosse praticado sob alegações de 
frivolidade, dentre outras acusações infundadas. 
 

O xadrez foi também retratado nas artes, usado como metáfora de 
combate, como símbolo da supremacia da lógica, ou ainda, no 
espírito dos moralistas medievais, como uma alegoria da vida 
social. Obras importantes, onde o xadrez desempenha um papel 
principal, vão desde a peça teatral A game at chess, de Thomas 
Middleton, passando pelo Alice no País do Espelho, de Lewis 
Carroll, até The Royal Game, de Stefan Zweig, ou The Defense, de 
Vladimir Nabokov. Benjamin Franklin escreveu um importante 
artigo sobre as virtudes da prática do jogo denominado The Morals 
of Chess em 1750. 
O xadrez também está presente na cultura popular 
contemporânea. Por exemplo, em O Sétimo Selo, um filme de 
Ingmar Bergman, um cavaleiro cruzado disputa uma partida de 
xadrez contra o Anjo da Morte. O personagem Harry Potter, de J.K. 
Rowling, disputa o Wizard's Chess, enquanto os personagens de 
Jornada nas Estrelas preferem o Xadrez Tridimensional e o herói 
de Lances Inocentes reluta em adotar os pontos de vista 
agressivos e misantrópicos do seu instrutor.  (Adaptado de Wikipédia) 
O xadrez não é uma fútil distração; permie desenvolver em nós as 
qualidades do espírito mais necessárias à vida. 
– Benjamin Franklin, in The Morals of Chess (1779) 
 
Prob. 14 – As Brancas jogam e dão mate em dois lances. 
O motivo patente neste problema é um sacrifício de obstrução, pelo 
que se afigura ser fácil a descoberta da solução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relógio de xadrez 
Para além da anotação das partidas é impensável jogar xadrez 
competitivo ( e até mesmo amigável ) sem haver o controle de 
tempo. 
Para tal é definido o ritmo de jogo : 
x tempo para realizar y jogadas por cada jogador. 
Perder por tempo é uma das formas de perder em xadrez. 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVITE 
Quer praticar Xadrez? 

 
Não só no Sporting Clube de Abrantes, na U.D.R. 
Zona Alta de Torres Novas, no G.X. Torres Novas, 
em Alpiarça, Santarém, Coruche, Alcanena ou no 
Torres Shopping se aprende e joga xadrez. 
 
Em Tomar o Grupo de Xadrez local, pretende 
dinamizar a modalidade para todos os interessados, 
qualquer que seja a sua idade. 
 
Se está curioso sobre o maravilhoso jogo dos Reis e 
quer aprender ou experimentar, apareça no local de 
jogos, na S.F.Gualdim Pais, e contacte um dos 
elementos do G.X.T. Também pode obter 
informações através do Tm 938483449 ou 
913004515.  
Se já sabe jogar, pode tornar-se jogador federado e 
deste modo ter acesso às competições oficiais 
internas, distritais e nacionais. 

Pela Direcção do G.X.T.
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Estatísticas do Xadrez em Portugal  
O xadrez em Portugal carece em geral dos problemas de ser uma 
modalidade quase toda ela amadora. 
Os seus dirigentes são amadores, quase toda a sua estrutura é 
amadora, e isso reflecte-se na pouca actividade que tem, sobretudo 
comparando com a maior parte dos países da Europa.  
Portugal é um país que tem actualmente pouco mais de 4500 
xadrezistas federados. 
Desta população escaquística geral, temos cerca de 2700 até aos 
sub-18 nos masculinos, e nos femininos, quase todas as cerca de 
1000 jogadoras têm até 18 anos, havendo apenas menos de 50 
jogadoras com mais de 18 anos. 
Segundo a FPX, existirão mais cerca de 15 000 jogadores não 
filiados (todos eles abaixo de 18 anos) que aprenderam a jogar nos 
clubes de desporto escolar e nos planos de desenvolvimento de 
xadrez municipal, e cujo nível técnico é, normalmente, baixo. 
Até à revolução de 1974 Portugal teve muito pouco xadrez, todo 
concentrado à volta de Lisboa e do Porto. Até essa data em todo o 
país existiam apenas cerca de 300 xadrezistas. 
Após a revolução, houve um salto para cerca de 3000 jogadores e 
muito maior actividade. Actualmente temos vários mestres 
internacionais e até um campeão do Mundo: Ruben Pereira. 
Conjugado com actividades escolares, em especial Matemática, o 
xadrez pode evoluir mais e ajudar a debelar o insucesso escolar real. 
 

Estudar Xadrez  
Fritz 10 – um programa de xadrez excepcional 
Sabemos que para evoluir no Xadrez é preciso praticar e estudar.  
O programa de xadrez Fritz tem a sua última versão à venda. O 
Fritz tem fascinado o mundo do xadrez e, alguns campeões do 
mundo, já tiveram oportunidade de o enfrentar:  
Kramnik – Barain, 2002; Garry Kasparov – Nova Iorque, 2003 e, 
recentemente, o actual Campeão do Mundo Kramnik (Galeria de 
Arte Nacional – Bona, Alemanha). Estes combates, ilustram a 
temática do "Homem versus Máquina". 
Programa sofisticado, imprescindível para qualquer jogador que 
pretenda evoluir no xadrez, o Fritz 10 para além dos módulos de 
treino aconselha bem através dos engenhos de análise de partidas. 
A nova versão possue uma base de dados com mais de um milhão 
de partidas. Possibilita a ligação ao servidor Playchess.com, que 
conta com mais de 200.000 membros, entre eles: Garry Kasparov, 
Peter Leko, Yasser Seirawan, Michael Adams, Gata Kamsky, Nigel 
Short, Loek Van Wely, entre muitos outros.  
O Fritz pode ser encomendado à empresa fabricante – ChessBase 
ou nas lojas de xadrez em Portugal, por exemplo na “ Mais Xadrez “ 
de Carlos Carneiro (endereço na Internet). Também pode contactar 
Paulo Costa no Ozone Bar–TorresShopping-Torres Novas. 

Requisitos do Sistema 
para correr o Fritz: 
Mínimo : Pentium 300 MHz, 64 
MB RAM, 2000, XP, DVD ROM 
drive, Windows Media Player 9. 
Recomendado: Pentium IV 2,2 
GHz mínimo, 256 MB RAM, 
Windows XP, GeForce5 ou 
placa gráfica compatível 
com 64 MB RAM ou superior, 
100% DirectX placa de som 
compatível, Windows Media 
Player 9, drive DVD ROM. 
Fritz já está preparado para 
o Windows Vista.  Para 
adquirir: 

http://www.chessbase.com/shop/product.asp?pid=295 
 

Nota1: Além do Fritz convém adquirir o programa ChessBase 9  
 

Nota2: Agora é mais fácil estudar aberturas e estratégia de xadrez. 
Em vez de livros, podem-se adquirir DVD's de treino onde os GM's 
explicam e analisam os seus jogos. Recentemente, Alexei Shirov 
reuniu e comentou para a Chessbase as suas melhores partidas 
com a Siciliana e Espanhola. Nos 3 DVD's editados, o GM analisa  
características de variantes, explicando a lógica de cada lance.(*) 
Curiosidades do Xadrez – Um gato chamado 'Chess'            
Alexander Alekhine tinha um gato de estimação chamado "Chess". 
Este gato acompanhou o Campeão do Mundo nalguns torneios, 
ficando por vezes ao seu lado ou ao cola da sua esposa.  
Certo dia o gato desapareceu e o Campeão do Mundo ficou de tal 
modo preocupado que não conseguiu concentração nas partidas. 

A rádio e a imprensa logo noticiaram o desaparecimento do felino, 
que tinha sido apanhado por um "ardina" no canto de uma rua e 
vendido a um traseunte chamado Mr. Graczyk. Depois de ouvir as 
notícias na rádio, Graczyk sentiu-se honrado em devolver o gato a 
Alekhine. É claro, que obteve o dinheiro de volta, pois o Campeão 
reembolsou o preço do gato (20 Zlotys que equivalia a cerca de 5 € ). 
Além de ter usado algumas t-shirts com a imagem de um felino, 
Alekhine gostava de ver o seu gato passear livremente em cima do 
tabuleiro antes do início das partidas (Match Alekhine-Euwe, 1935). 
Um dos seus adversários - que saiu derrotado - disse o seguinte: 
"Quando eu vi aquele maldito gato, eu sabia que estava em 
apuros".     Fonte : http://peaodobrado.blog.com/Curiosidades/ 
Curiosidade 
Sabia que em Lisboa existe um clube de xadrez denominado Grupo de 
Xadrez Alekhine. Foi fundado em honra e com nome do genial campeão 
mundial Alexander Alekhine que morreu em Lisboa (Estoril) no dia 1 de 
Novembro de 1946.  O dia do seu falecimento – 1 de Novembro, foi 
estabelecido pela FIDE como Dia Mundial do Xadrez. 
 

Prob. 15 – As negras dão mate em dois lances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solução: Dd2+ (chave) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CONVITE  
Quer praticar Xadrez? 

 
Não é só no Sporting Clube de Abrantes, na U.D.R. 
Zona Alta de Torres Novas, no G.X. Torres Novas, 
em Alpiarça, Santarém, Coruche, Alcanena ou no 
Torres Shopping que se aprende e joga xadrez. 
 

Também em Tomar o Grupo de Xadrez local, 
pretende dinamizar a modalidade para todos os 
interessados, qualquer que seja a sua idade. 
 

Se está curioso sobre o maravilhoso jogo dos Reis e 
quer aprendê-lo ou experimentá-lo, apareça no local 
de jogos, na S.F.Gualdim Pais, e contacte um dos 
elementos do G.X.T. Também pode obter 
informações através dos Tm 938483449 ou 
913004515.  
Se já sabe jogar, pode tornar-se jogador federado e 
deste modo ter acesso às competições oficiais 
internas, distritais e nacionais. 
 

Pela Direcção do G.X.T.

Máscara de DVD da ChessBase, 
para o estudo de aberturas com 
o G.M. Shirov 

(*) 
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Estatísticas do Xadrez em Portugal  
 

O xadrez em Portugal padece, em geral, dos problemas 
decorrentes de ser uma modalidade quase toda ela amadora. 
 

Os seus dirigentes são amadores, quase toda a sua estrutura é 
amadora, e tal vem reflectido na pouca actividade existente, em 
contraste com a maioria dos países europeus e do leste.  
 

Basta olharmos para a vizinha Espanha onde, anualmente, se 
realizam centenas de torneios de médio e alto nível com uma 
plêiade de grandes mestres e de xadrezistas profissionais. 
 

No nosso País, os torneios são poucos e de baixo nível, grandes 
mestres temos dois ou três, o profissionalismo é palavra vã porque 
não é monetariamente compensador e o total de xadrezistas 
federados não ultrapassa os cinco milhares. 
Resta uma ténue esperança: é que mais de metade desse diminuto 
universo é formado por jovens xadrezistas com menos de 18 anos. 
 

No sector feminino o panorama é ainda mais cinzento, pois só 
temos 1000 jogadoras jovens mas, olhando para trás (em que 
apenas existem 50 federadas com mais de 18 anos) a situação, em 
termos relativos, melhorou bastante. 
 

No entanto, num contexto mais largo (segundo a FPX - Federação 
Portuguesa de Xadrez), existirão mais de 15 000 jogadores não 
filiados (todos eles abaixo de 18 anos) que aprenderam a jogar nos 
planos de desenvolvimento de xadrez municipal  e nos 
clubes de desporto escolar. Evidentemente, por não haver um 
contexto favorável, o nível técnico desses jovens é, em geral, 
bastante baixo. 
 

Até à revolução de 1974, Portugal teve muito pouco xadrez e quase 
todo ele concentrado à volta de Lisboa e do Porto. Até essa data 
em todo o país existiriam, ( pasme-se ! ) apenas cerca de 300 
xadrezistas federados. 
 

Após a revolução de 74, houve um salto quantitativo para cerca de 
3000 jogadores e muito maior actividade no xadrez centrada em 
autarquias, clubes, escolas e academias de xadrez. Actualmente 
temos vários mestres internacionais e até um campeão do Mundo: 
Ruben Pereira. 
 

O xadrez e a escola é binómio de grande futuro. 
Conjugando o xadrez com actividades escolares, não só a 
expansão e evolução do xadrez é assegurada como se pode 
contribuir para debelar o insucesso escolar real. 
 

Curiosidades e Reflexão 
– Qual foi o campeão mundial que disse “a minha vida é o xadrez”?  
– E qual o campeão mundial que afirmou “ xadrez é vida” ?  
(Investigue na Internet se foi Capablanca, Alekhine, Spassky, 
Bobby Fischer, Karpov, Kasparov, Anand, etc.) 
Quanto a nós, modestamente, “ o xadrez é um jogo para a vida “ 
De facto é das poucas modalidades que, com prazer e proveito, 
pode ser praticada dos 7 aos 70 (ou mais) anos. 
 

Para evoluir no Xadrez é preciso 
praticar e também estudar.  
Antes eram tratados e livros. 
Actualmente ninguém dispensa a 
Internet e um ou vários programas 
de jogar xadrez. Nestes existem 
versões gratuitas na Net  e uma 
variedade enorme no mercado 
especializado:  ChessMaster, 
Genius, Deep Thought, Deep 
Blue, Decade, NovagMonster, 
ChessChamp e o, desde sempre, 
mais usado, o famoso Fritz de 
que falaremos no próximo artigo. 

 
 
Prob. 15 – As negras dão mate em dois lances. 
 

 
 
 
Solução: Não é difícil, fica a cargo do leitor.  
Experimente, no 1º. lance (chave), um espectacular sacrifício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVITE  
Quer praticar Xadrez? 

 
Não é só no Sporting Clube de Abrantes, na U.D.R. Zona 
Alta de Torres Novas, no G.X. Torres Novas, em Alpiarça, 
Santarém, Coruche, Alcanena ou no Torres Shopping que 
se aprende e joga xadrez. 
Também o G.X.T.-Grupo de Xadrez de Tomar, pretende 
dinamizar a modalidade para todos os interessados, 
qualquer que seja a sua idade. 
 
Se está curioso sobre o maravilhoso jogo dos Reis e quer 
aprendê-lo ou experimentá-lo, apareça no local de jogos, 
na S.F.Gualdim Pais, e contacte um dos elementos do 
G.X.T. (Todas as 5ªs feiras, das 18 às 20h, há treinos) 
Pode também obter informações pelos Tm 938483449 ou 
913004515.   
Se já sabe jogar, pode tornar-se jogador federado e deste 
modo ter acesso às competições oficiais internas, distritais 
e nacionais. 
 

Pela Direcção do G.X.T.
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Estudar Xadrez  
 

Um Programa excepcional 
 

Sabemos que para evoluir no Xadrez é preciso praticar e estudar.  
O programa Fritz tem, já a algum tempo, a sua última versão à 
venda.  
 

O Fritz tem fascinado o mundo do xadrez e, alguns campeões do 
mundo, já tiveram oportunidade de o enfrentar:  
Kramnik - Barain,2002; Garry Kasparov - Nova Iorque, 2003 e, 
recentemente, o actual Campeão do Mundo Kramnik (na Galeria de 
Arte Nacional – Bona, Alemanha). Estes combates, ilustram a 
temática do "Homem versus Máquina". 
 

Programa sofisticado, imprescindível para quem pretenda evoluir no 
xadrez, o Fritz 10, para além dos módulos de treino, aconselha 
‘muito’ bem através dos engenhos de análise de partidas. A nova 
versão possui uma base de dados com mais de um milhão 
de partidas. Possibilita a ligação ao servidor Playchess.com, que 
conta com mais de 200.000 membros, entre eles: Garry Kasparov, 
Peter Leko, Yasser Seirawan, Michael Adams, Gata Kamsky, Nigel 
Short, Loek Van Wely, entre muitos outros.  
O Fritz pode ser encomendado ao fabricante-ChessBase, ou nas 
lojas de xadrez em Portugal, por exemplo na “ Mais Xadrez “ de 
Carlos Carneiro (endereço na Net). Também pode ser contactado o 
Paulo Costa no Ozone Bar–TorresShopping-Torres Novas. 
 

Requisitos mínimos para 
correr o Fritz: 
 

Pentium 300 MHz, 64 MB RAM, 
2000XP, DVD ROM drive, Windows 
Media Player 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.chessbase.com/shop/product.asp?pid=295 
 

Nota: Também convém adquirir o programa ChessBase 9, com 
perto de 4 milhões de partidas (desde Greco do séc. XVI) e que 
permite arquivar as nossas (e outras) partidas, analisar posições, 
etc. 
 

 
Actualmente é muito fácil estudar aberturas e estratégia de xadrez. 
Em vez de livros, podem-se adquirir DVD's de treino onde se 
explicam e analisam jogos. Recentemente, Alexei Shirov (*) reuniu 
e comentou para a Chessbase as suas melhores partidas com a 
Siciliana e Espanhola. Nos 3 DVD's editados, o GM analisa  
características de variantes, explicando a lógica de cada lance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prob. 16 – As negras dão mate em seis lances. 
Problema baseado no tema de Filidor (sacrifício de Dama com 
mate abafado de cavalo). Solução semelhante ao Prob.13. 
 

 
 
 
 

 Máscara de DVD da ChessBase, para 
o   

(*)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

CONVITE  
Quer praticar Xadrez? 

 
Não é só no Sporting Clube de Abrantes, na U.D.R. Zona 
Alta de Torres Novas, no G.X. Torres Novas, em Alpiarça, 
Santarém, Coruche, Alcanena ou no Torres Shopping que 
se aprende e joga xadrez. 
Também o G.X.T.-Grupo de Xadrez de Tomar, pretende 
dinamizar a modalidade para todos os interessados, 
qualquer que seja a sua idade. 
 
Se está curioso sobre o maravilhoso jogo dos Reis e quer 
aprendê-lo ou experimentá-lo, apareça no local de jogos, 
na S.F.Gualdim Pais, e contacte um dos elementos do 
G.X.T. (Todas as 5ªs feiras, das 18 às 20h, há treinos) 
Pode também obter informações pelos Tm 938483449 ou 
913004515.   
Se já sabe jogar, pode tornar-se jogador federado e deste 
modo ter acesso às competições oficiais internas, distritais 
e nacionais. 
 

Pela Direcção do G.X.T.

CONVITE  
Quer praticar Xadrez? 

 
Não é só no Sporting de Abrantes, Santarém, 
Coruche, Alcanena, na Casa do Xadrez de Alpiarça,  
na U.D.R. Zona Alta de Torres Novas ou no Torres 
Shopping que se aprende e joga xadrez. 
 

Também em Tomar o Grupo de Xadrez local, 
pretende dinamizar a modalidade para todos os 
interessados, qualquer que seja a sua idade. 
 

Apareça na S.F.Gualdim Pais e contacte (938483449 
ou 913004515 ) um dos elementos do G.X.T.  
 

Pela Direcção do G.X.T.
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Curiosidades do Xadrez – Um gato chamado 'Chess'                          
Alexander Alekhine tinha um gato de estimação chamado "Chess". 
O bichano acompanhou o Campeão do Mundo nalguns torneios, 
ficando por vezes ao seu lado ou ao cola da sua esposa.  
Certo dia o gato desapareceu. O Campeão do Mundo ficou de tal 
modo preocupado que não conseguiu concentração nas partidas. 
A rádio e a imprensa logo noticiaram o desaparecimento do felino, 
que tinha sido apanhado por um "ardina" no canto de uma rua e 
vendido a um transeunte chamado Mr. Graczyk. Depois de ouvir as 
notícias na rádio, Graczyk sentiu-se honrado em devolver o gato a 
Alekhine. É claro, que obteve o dinheiro de volta, pois o Campeão 
reembolsou o preço do gato (20 Zlotys que equivalia a cerca de 5 € ). 
Além de ter usado algumas t-shirts com a imagem de um felino, 
Alekhine gostava de ver o seu gato passear livremente em cima do 
tabuleiro antes do início das partidas (Match Alekhine-Euwe, 1935). 
Um dos seus adversários - que saiu derrotado - disse o seguinte: 
"Logo que vi aquele maldito gato, eu sabia que estava em apuros".     
Fonte : http://peaodobrado.blog.com/Curiosidades/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curiosidade 
Sabia que em Lisboa existe um clube de xadrez denominado Grupo de 
Xadrez Alekhine. Foi fundado em honra e com nome do genial campeão 
mundial Alexander Alekhine que morreu em Lisboa (Estoril) no dia 1 de 
Novembro de 1946.  O dia do seu falecimento – 1 de Novembro, foi 
estabelecido pela FIDE como Dia Mundial do Xadrez. 
 
 

Estudar Xadrez  
Sabemos que para evoluir no Xadrez é preciso praticar e estudar. 
A propósito do Fritz 10 – um programa de xadrez excepcional, 
um leitor quis saber o endereço da ChessBase. Aqui vai:  
http://www.chessbase.com/shop/product.asp?pid=295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Prob. 17 – As Negras jogam e dão mate em 4 lances.  
A problema que se apresenta resulta de uma partida entre os 
grandes mestres Eugénio Torre (filipino) e Jan Timman (holandês), 
cujos primeiros 26 lances foram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O G.M. Torre está com dificuldades. Assim, jogou a torre para, 
após Bh3, salvar a posição com 28. Cç3. Mas Timman viu mais 
longe  e faz uma sequência espectacular conduzindo ao mate (que 
não se concretizou porque o filipino abandonou ao 28º lance).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVITE  
Quer praticar Xadrez? 

 
 

Em Tomar o Grupo de Xadrez local, espera por si. 
 

Se está curioso sobre o maravilhoso jogo dos Reis e 
quer aprendê-lo ou experimentá-lo, apareça no átrio 
da S.F.Gualdim Pais.  
Às  5ªs feiras pelas 18h começam os treinos. 
 

Pode obter informações através dos Tm 938483449 
ou 913004515. Para se inscrever na F.P.X. (jogador 
federado) terá de ser através de um clube, preencher 
o impresso respectivo e pagar uma pequena taxa. 
Deste modo tem acesso às competições oficiais 
(internas, distritais e nacionais) de xadrez. 
 

Pela Direcção do G.X.T.

Torneio de Santa Iria em Tomar 
Nos dias 17, 18 e 19 de Outubro vai realizar-se no Pavilhão Municipal 
de Tomar, um forte Torneio de Xadrez com 5 sessões em ritmo 
normal.  
Na tarde do dia 17 está prevista uma Simultânea dada por um Mestre 
a todos os jogadores locais interessados. 
Procuraremos dar mais pormenores na edição da próxima semana. 
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X A D R E Z 
I TORNEIO F.I.D.E.  DE SANTA IRIA 

Realiza-se no próximo fim de semana, dias  17, 18 e 19 de Outubro, um  Torneio de Xadrez  tendo como 
objectivos principais a obtenção de Pontuação ELO - F.I.D.E. pelos jogadores participantes e, ao 
mesmo tempo, abrilhantar os festejos da tradicional Feira de Santa Iria em Tomar .  
Nesta prova só podem participar jogadores federados, tendo os sócios do G.X.T. um custo de inscrição no 
Torneio bastante reduzido. 
 
Existem alguns prémios em disputa e, no final da prova, para além dos prémios e taças para os melhores 
classificados, todos receberão um diploma de participação e uma miniatura de um monumento de Tomar. 
Além da Comissão da Feira de Santa Iria o Torneio tem o apoio da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais e 
da Câmara Municipal de Tomar. 
 

O PROGRAMA da prova é o seguinte: 
 
1ª sessão 

 Dia 17 de Outubro de 2008  ( sexta ) às 20.30 h 
 

2ª sessão 
  Dia 18 de Outubro de 2008  ( sábado ) às 9.00 h 

   
 
 
            
 
3ª sessão 

  Dia 18 de Outubro de 2008  ( sábado ) às 20.30 h 
 
4ª sessão 

  Dia 19 de Outubro de 2008  ( domingo ) às 9.00 h 
 
5ª sessão 

  Dia 19 de Outubro de 2008  ( domingo ) às 14.30 h 
 

                Encerramento e Entrega dos Prémios às 19.00 h 
 
Inscrições/Informações: S.F.Gualdim Pais  - 249313585 
ou m.atalaia@sapo.pt  (938483449) até 14  / 10  / 2008 
 

Na Inscrição mencionar Clube, Elo e data de nascimento. 
 
 
 
 
 
 

 
Inscrições/Informações: S.F.Gualdim Pais  - 249313585 
ou m.atalaia@sapo.pt  (938483449) até 14  / 10  / 2008 
 

Na Inscrição mencionar Clube, Elo e data de nascimento. 
 
 

 
  

  Grupo de Xadrez de Tomar 

 Sábado  18 . Outubro . 2008 às 15.00 h 
 Simultânea de Xadrez , aberta 

     ao público, dada por um Mestre. Prob. 18  As negras têm uma posição tão 
forte que dispõem de um mate fulminante em 
três lances. Consegue o leitor descobri-lo? 
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X A D R E Z 

1º. Torneio de Xadrez da Feira de Santa Iria – Paulo Costa brilhante vencedor 
 

Realizou-se no passado fim-de-semana o Primeiro Torneio Distrital de Xadrez da Feira de Santa Iria. Este Torneio, organizado 
pelo Grupo de Xadrez de Tomar com o patrocínio da Comissão da Feira de Santa Iria e apoios da Câmara Municipal de Tomar 
e Sociedade Filarmónica, foi disputado em cinco sessões e contou para o ranking-Elo FIDE. 
Dos jogadores intervenientes, 19 no total, chegaram à fase final representantes de cinco clubes: Grupo de Xadrez Alekhine de 
Lisboa, União Desportiva e Recreativa da Zona Alta - Torres Novas, Grupo Xadrez de Tomar, Grupo de Xadrez da Benedita - 
Leiria e Associação Académica de Coimbra. Foi deste último clube que saiu o brilhante vencedor do Torneio, o torrejano Paulo 
Costa, seguindo-se o entroncamentense Jorge Bastos. Apesar do desgaste organizativo, o tomarense Manuel Atalaia, que 
ficou em terceiro lugar, deu excelente réplica e poderia mesmo ter vencido o Torneio não fosse uma infantilidade no terceiro 
jogo (esqueceu a dama atacada, quando tinha mate em dois lances) e, no jogo com Paulo Costa, quando tinha vantagem 
decisiva, deixou cair mal a dama (na casa g5 em vez de na casa h4). A título de curiosidade deixamos aqui publicada a 
referida partida para apreciação dos nossos estimados leitores, bem como a classificação da fase final 
 

Numa apreciação breve poderá dizer-se que apesar do êxito do Torneio nos aspectos desportivo e competitivo, das excelentes 
condições do local de jogo (Pavilhão Desportivo Municipal) e da impecável organização do Torneio, a aderência dos jogadores 
do distrito de Santarém foi baixa, o que prova que a desmobilização poderá ser mais causa do que consequência da demissão 
da Associação Distrital de Xadrez - eleita na época desportiva transacta com um rol de promessas que ficaram por cumprir, a 
começar pela não realização das provas constantes do calendário aprovado. O que falta em responsabilidade de muitos sobra 
no empenho de poucos o que, sendo favorável não é suficiente para os objectivos que se pretendem atingir numa modalidade 
que muito proveitosa poderá ser para a nossa juventude.   
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Após 21. De4 não será óbvio 21. … Dh4 ? 

Após o lance pensado (mas não executado), o 
correcto 21. … Dh4+  as brancas estão 
irremediavelmente perdidas. Por exemplo 22. g3 
Bxg3 ! 23. hxg3 Dxg3+ 24.Rf1 Cf4   25. Dxb7 Cxd3 
26. Te2 Txç4  27. De4 Cxb2 28. Txb2 Tc3  29. Tg2 
Dh3   30. Rg1 Tg3  31. a4 Txg2+  32. Dxg2 Db3 
etc.  
Mesmo depois do erro 21. Dg5, as negras, se 
tivessem jogado 24. … Bf3, podiam na mesma 
ganhar a partida.  
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1 de Novembro - Dia Mundial do Xadrez 
 

 
 
 
Alekhine. 
 
Se o cubano Capablanca é considerado um virtuoso mestre 
da estratégia na Xadrez, o seu sucessor no ceptro mundial – 
Alexander Alekhine foi um génio da táctica e o expoente 
máximo das grandes combinações no tabuleiro  
 
Alexander Alekhine, nasceu em 1 de Novembro de1892, 
em Moscovo, no seio de uma família aristocrática, tendo 
falecido em 24.03.1946  num hotel do Estoril em Lisboa, onde 
viveu alguns anos. 
Foi Campeão Mundial de Xadrez de 1927 a 1935 e de 1937 a 
1946. Da primeira vez derrotou Capablanca num match de 34 
partidas por uma diferença de 3 pontos. Defendeu o título por 
duas vezes frente a Bogoljubov e, ao perdê-lo para o 
matemático holandês Max Euwe, tornou a reavê-lo em 1937 
devido a uma vontade férrea em que renunciou ao álcool, 
tabaco e noitadas. 
Não aceitou a desforra proposta várias vezes pelo seu rival 
Capablanca e só a morte em Portugal lhe arrebatou o título. É 
considerado um génio do xadrez, o seu estilo de jogo embora 
seguro era de ataque contínuo, as suas combinações tinham 
uma profundidade e um alcance superior a qualquer dos seus 
rivais. 
Em Lisboa ainda existe o Grupo de Xadrez Alekhine fundado 
em sua honra e o dia do seu nascimento – 1 de Novembro foi 
estabelecido pela FIDE como Dia Mundial do Xadrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prob. 19 – As brancas dão mate em 2 lances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alekhine,A – Leonhardt, Paul Saladin 1-0 
Torneio do Congresso de Viena, 1910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Aprenda a jogar Xadrez? 
 
 
 

Aqui em Tomar na S.F.Gualdim Pais ou no 
TorresShopping em Torres Novas. 
Receba uma aula grátis na comemoração do 
Dia Mundial do Xadrez. 
 

Pela Direcção do G.X.T.
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 Capablanca – O percursor de Alekhine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alekhine com Capablanca em Moscovo, 1913.  
 
O cubano Capablanca é considerado o jogador de xadrez 
mais completo de todos os tempos. 
Nos anos vinte do século passado, José Raul Capablanca foi 
considerado uma máquina de jogar xadrez. Seu estilo sóbrio 
mas profundo, era de uma perfeição quase irrepreensível. 
Nas milhares de partidas que disputou, contam-se pelos 
dedos as derrotas sofridas.  Aprendeu as regras aos 4 anos 
observando o seu pai a jogar. Nessa altura corrigiu um 
movimento do progenitor e passados meses já o vencia. 
Capablanca nasceu em 1888 em Havana e faleceu em 1942 
em Nova Iorque. Terceiro campeão mundial, de 1921 a 1927, 
perdeu o título para AleKhine em Buenos Aires. Conta-se que 
a sua derrota se deveu apenas a má preparação física e 
psicológica pois, nos meses anteriores ao match, em vez de 
treinar e descansar, teve muita actividade social e deu um 
sem número de simultâneas e sessões de exibição.  
Escreveu várias obras, sendo os  “Fundamentos do Xadrez” a 
mais importante e a que mais tem influenciado todos os 
grandes jogadores. 
 

Nota Importante:  
Pedimos desculpa aos nossos leitores por uma informação 
errada no título do último artigo.  
De facto, o Dia Mundia de Xadrez, estabelecido pela FIDE, 
coincide propositadamente com a data de nascimento de um 
grande jogador e campeão mundial de Xadrez, mas não é 
data de nascimento de Alekhine mas sim do seu antecessor, 
o genial Capablanca (de que falamos sucintamente neste 
artigo) e que nasceu a 1 de Noivembro de 1888, portanto há 
quase 120 anos. O lapso deveu-se a erro nas fontes 
consultadas e agradecemos o oportuno reparo que nos foi 
feito pelo nosso leitor de Lisboa, Senhor Carlos Sirgado. 

 No próximo artigo, contamos desenvolver mais 
pormenorizadamente aspectos biográficos e desportivos de 
José Raul Capablanca e noticiar alguns eventos 
comemorativos do Dia Mundial do Xadrez em Portugal e 
especificamente talvez aqui na nossa Cidade de Tomar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Prob. 20 – As brancas jogam e ganham 

Quer praticar Xadrez? 
 
 
 

Em Tomar o Grupo de Xadrez local, pretende 
relançar a modalidade.  Compareça no local de 
jogos, na S.F.Gualdim Pais e contacte um dos 
elementos do G.X.T 
.  

Aprenda a jogar Xadrez? 
 
 

 

Aqui em Tomar na S.F.Gualdim Pais ou no 
TorresShopping de Torres Novas pode 
aprender com prazer o Jogo dos Reis. 
Receba uma aula grátis na comemoração do 
Dia Mundial do Xadrez, a partir da 18 h, do dia 
19 de Novembro. 
 

Pela Direcção do G.X.T.
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Xadrez e Educação     
 
Dia Mundial do 
Xadrez: 19 de 
Novembro 
 
 

O Dia Mundial de 
Xadrez foi 
estabelecido pela 
FIDE-Fédération 
Internationale des 
Échecs, no aniversário 
do genial Capablanca 
que nasceu em 19 de 
Novembro de 1888 em 
Havana-Cuba. 
  
Biografia sintética de Capablanca 
 
José Raul Capablanca y Graupéra (1888-1942) foi o terceiro 
Campeão do Mundo oficial de 1921 até 1927. 
Tendo aprendido a jogar muito cedo com o pai, frequentou 
Engenharia na Universidade de Colúmbia. Em jovem, 
aprendeu várias línguas e praticou diversos desportos com 
destaque para o ténis. Representou Cuba no plano 
diplomático em vários países, em especial na Rússia e 
Estados Unidos.  
Os seus principais resultados foram: 
a) Em torneios: 1º em São Sebastião-1911, Nova Iorque-
1913, 1915 e 1919, Hastings-1919, Londres-1929, Budapest-
1929, Moscovo-1936, Nottingham-1936 e primeiro noutros 12 
torneios. Foi 2º em oito torneios e participou noutros 5 
torneios com classificações no 3º. ou 4º.lugar.  
a) Em matches: os principais adversários foram Corso-1902, 
Marshall-1909, Kostics-1919, Emmanuel Lasker-1921, Max 
Euwe-1931 a quem ganhou de forma inquestionável. Apenas 
perdeu com Alekhine para o título mundial em 1927, derrota 
que se considera devida a muito menor preparação prévia 
que o seu adversário. 
 
Capablanca tinha o forte sentimento de que cada partida que 
jogava era única: ele condenava o modo de se jogar 
mecanicamente no desenvolvimento inicial das peças 
(abertura) e insistia na necessidade de incluir cada lance num 
plano de conjunto bem gizado. Numa época em que a arte 
das finais era dominada ao mais alto nível por fortes 
jogadores como Lasker, Schlechter, Maroczy e Rubinstein – 
Capablanca produziu finais de partida que são consideradas 
verdadeiras peças de relojoaria.  
Costuma dizer-se que “uma partida de Capablanca é uma 
obra de arte, sóbria e pura, como um templo grego” e que 
embora para os menos esclarecidos os seus jogos pareçam 
áridos “a sua maneira de jogar está impregnada de 
serenidade, lucidez, beleza e clareza de um cristal”. Os seus 
numerosos êxitos e o seu estilo de jogar quase mecânico 
(mas com muita sabedoria, rapidez e segurança) bem como a 
sua perfeição nas finais (quando a partida não se resolvia 

antes) fez com que ganhasse o cognome de “máquina de 
jogar xadrez”. 
É caso para nos interrogarmos: caso Capablanca fosse da 
época actual, conseguiria obter algum sucesso num 
confronto com os fortes programas Deep Blue ou Fritz 10 ? 
 
Tal como no seu jogo, Capablanca deixou para as gerações 
vindouras  três magistrais obras de grande de clareza e 
profundidade (recomendáveis a qualquer estudioso do 
xadrez): 

– My Chess Theory – 1920; 
– Chess Fundamentals – 1921; 
– A primer of Chess -1935, 

   Estas obras estão traduzidas em praticamente todas as 
línguas do mundo e por elas estudaram todos os grandes 
jogadores de xadrez, incluindo os mais recentes campeões 
mundiais tais como: Karpov, Kasparov, Topolov, Anand, 
Kramnik, etc. 
 
 
Desporto Escolar e Xadrez 
Para se comemorar o DIA MUNDIAL DO XADREZ o 
Grupo de Xadrez de Tomar, vai realizar um Torneio de 
Xadrez destinado aos jovens alunos das várias escolas 
do Distrito de Santarém, iniciados na modalidade que 
nele queiram participar. 
O Torneio realiza-se na tarde de 4ª.feira do próximo dia 
19 de Novembro de 2008, a partir das 14.40 h no 
Pavilhão Desportivo Municipal ou na Escola Secundária 
de Jácome Ratton. 
Se estás interessado fala com o teu professor de 
Educação Física ou do Desporto Escolar para te 
inscrever e levar a este torneio. Inscrições pelo Tm 
938483449. Existem prémios valiosos para os primeiros 
cinco classificados, diplomas para todos os 
participantes com uma biografia de Capablanca.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVITE  
Quer praticar Xadrez? 

 
 

Em Tomar o Grupo de Xadrez local, pretende 
dinamizar a modalidade para todos os interessados, 
qualquer que seja a sua idade. 
 

Apareça na S.F.Gualdim Pais e contacte (pelo  Tm 
938483449 ou 913004515 ) um dos elementos do 
G.X.T. Aproveite e marque uma aula grátis para os 
dias 19, 20 ou 21 de Novembro em comemoração do 
Dia Mundial do Xadrez 
 

Pela Direcção do G.X.T.
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DAMIANO – O percursor do xadrez moderno I 
 

Numa época de dificuldades (não só na educação), de crise de valores e falta de auto-confiança em nós próprios, 
importa contar com as próprias forças, reforçar a nossa identidade e valorizar o que temos de bom no presente e a 
excelência do nosso passado histórico. 
No xadrez também fomos pioneiros na Europa e no Mundo. Remontemos, por exemplo, à nossa época áurea da 
transição do século quinze para o século dezasseis.  Não só estávamos na dianteira nas ciências, nos mares, no 
comércio e nas artes. Também no xadrez éramos referência, numa actividade que começava a ser acarinhada (e 
praticada ! )  pelas classes cultas e com um nome que muitos leitores desconhecem: Pedro Damiano. 
 

Pedro Damiano, natural de Odemira – onde exerceu a profissão de Boticário, foi um dos maiores jogadores de xadrez 
do séc. XVI, numa altura em que o jogo de xadrez era muito popular entre o clero e as classes nobres. Exemplo disso 
foi o rei D. João II que não dispensava um mini tabuleiro em que se espetavam as peças afim de poder jogar durante 
as suas viagens de coche pelo reino. 
Damiano publicou em 1512 um livro sobre xadrez Libro de imparare giocare a cachi e de partiti de tal categoria que foi 
muito divulgado na época e publicado em várias línguas. 
Um exemplo que nos deve encher de orgulho e motivar para fazermos sempre mais e melhor, naquilo em que formos 
mais capazes e … capazes de nos empenharmos verdadeiramente ! 
 

Vejamos um bonito problema de xadrez ideado por Damiano. 
 

 
 
 
 
 
 
23º art Jornal Cidade de Tomar     
 
 
 
 
Associação de Xadrez de Santarém 
Para quando a credibilidade? 
Inactiva desde há quase dez 10 anos, tentou-se na época passada, uma reactivação que … falhou. 
Importa retirar ilações! Porquê? 
- Não chegam voluntarismos e promessas! É necessária uma compreensão e uma ligação sólida aos contextos onde 
vamos actuar. Política? Talvez.  Mas porque é que falharam as intenções da Direcção da A.X.S. eleita há um ano? 
Avanço três razões. 
1ª.- A Direcção, constituída em 90% por não-jogadores de xadrez,  não soube obter apoios e construir credibilidade 
junto dos jogadores e dos clubes; 
2ª. Ficou refém da Direcção Técnica, permitindo ataques mais ou menos subterrâneos, pessoalizados e de contornos 
indefinidos, que não conseguiu ou não soube ultrapassar; 
3ª. Foi vítima do costumeiro alheamento dos jogadores que, infelizmente, como é da praxe:” só querem jogar as provas 
que outros organizem”. 
Não colhe o primeiro argumento de que a Direcção não era competente, primeiro porque foram os clubes que a 
elegeram em Assembleia Geral, segundo porque a anterior Direcção também era presidida por um não jogador de 
xadrez – o Sr. Mário Joaquim, e no entanto desenvolveu, durante quase dez anos, um trabalho senão excelente pelo 
menos meritório. 
Conclusão: No dirigismo associativo, não é tão determinante o conhecimento técnico da modalidade, o importante é o 
dinamismo, a determinação, a coragem, a coerência e … a construção, passo a passo, da credibilidade ! 
 

Manuel Atalaia 
Presidente do G.X.T. e antigo vogal da A.X.S. 
  

Mate em 2 lances 1. Dxh7+ Dxh7 
2. Cf7#  ( Prob.do livro de Damiano) 

Prob. 22 – As negras ameaçam 2 
mates, em g2 e h1, mas as Brancas 
têm uma sequência de mate em 4 
lances. (solução inspirada em Damiano)  
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DAMIANO – O percursor do xadrez moderno II 
 
Como referimos no último artigo, Pedro Damiano foi um dos maiores jogadores de xadrez do séc. XVI.  
Publicou em 1512 um livro sobre xadrez de que se conhecem duas traduções: 
- uma em italiano, publicada em 1515 com o título Libro de imparare giocare a cachi e de partiti (de que existem apenas 
três exemplares no mundo, um dos quais na Biblioteca Nacional de Lisboa) e outra em inglês, publicada em 1567 por 
James Ravbothum com o título: The Pleasant and Wittie Playe of the Cheasts rensured with Instructions both to learn it 
easely, and play it well. Esta obra tem sido, ao longo dos séculos, muito citada e parece ter tido também uma tradução 
em francês. 
Pedro Damião, ou melhor Damiano (como se escrevia no sé. XVI e como é conhecido na bibliografia internacional de 
xadrez) é considerado um grande escritor de xadrez, dando-se ao seu livro grande valor e importância. Foi um dos 
primeiros escritores mundiais que lançaram as bases científicas do xadrez, apenas procedido por Lucena (1499). As 
suas ideias foram seguidas pelo capelão Ruy Lopez de Segura (1561), no tratado Libro de la invencion liberal y arte del 
juego de axedrez, que lançou as bases da Escola Espanhola. 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Resultados do Torneio de Xadrez 
No Dia Mundial do Xadrez (19 de Novembro) realizou-se, na Escola Secundária de Jácome Ratton, um bem disputado 
torneio entre alunos do Desporto Escolar com o apoio técnico do G.X.T – Grupo de Xadrez de Tomar. Para além do 
aspecto competitivo, o Torneio visou o convívio, a cultura geral e a sensibilização para a prática do xadrez, de uma 
forma lúdica e descontraída.O número de participantes foi menor do que se esperava, no entanto os primeiros lugares 
foram bastante disputados entre Pedro Magalhães, Pedro Alves e Tiago Francisco.  Dos alunos mais novos, o 
destaque vai para Rui Marques, Mário Rivotti e Ricardo Catarino, que revelaram boas capacidades e apetência para a 
desejável progressão na modalidade (e que se consegue com método, trabalho e persistência). Aos primeiros seis 
classificados foram atribuídos diversos prémios. Todos os participantes receberam ainda um bonito diploma e uma 
biografia sintética sobre José Raul Capablanca – 3º. Campeão mundial de xadrez, nascido em 19 de Novembro de 
1888 em Cuba. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prob. 23  Jogam as brancas e dão 
mate em, exactamente, três lances. 
Um belo problema do livro de Damiano  

A solução começa com 1. Th8+ 

Uma posição didáctica de Damiano 
As brancas ganham com 1. Cd4+  

Pedro Alves  (12ºO) e Tiago Francisco (10ºD), muito 
concentrados, deram excelente réplica ao vencedor. 

O vencedor – o experiente Pedro Magalhães (12º.ano da 



 

  Grupo de Xadrez de Tomar  
 

Quer jogar Xadrez? 
Vai iniciar-se a actividade interna do G.X.T. 
com a organização de um Torneio.  
Inscrições até ao dia 11 de Dezembro. 
Os jogos (2 por semana) terão lugar na 
S.F.Gualdim Pais, às quintas ou sextas-feiras 
das 19 às 20.30 h ou ao sábado das 11 às 13 h 
 

Contactos no local de jogos (18.30 às 20 h)  ou 
pelos números: 938483449 ou  913004515.  
 

Para além do convívio em torno de um 
tabuleiro também podem ser marcadas aulas 
de ensino e/ou aperfeiçoamento do xadrez. 
 

Pela Direcção do G.X.T. 
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DAMIANO – O percursor do xadrez moderno ( III ) 
Tratado de Damiano (edição de 1512) 
Embora a obra de referência: Larousse du Jeu d’Échecs (de 1997) faça, na página 23, uma crítica ao tratado de Damiano, os 
seus autores citam em sete páginas diferentes temas que atribuem a Damiano, o que só vem dar credibilidade ao nosso 
antepassado. Se a obra fosse fraca como é referido, decerto que não teria sido reeditada inúmeras vezes, de 1512 até 1560 
(só em Itália foram sete reedições). 
Como já referimos existe uma tradução em italiano na nossa Biblioteca Nacional em Lisboa. Este tratado tem problemas de 
mate até 10 lances com enunciados muito particulares - próprios da época, como por exemplo o processo de dar mate num 
número determinado de lances mas apenas com peão. 
Como ainda não havia sido descoberta a notação dos lances em xadrez, naquelas descrições que hoje ocupam duas ou três 
linhas, Damiano enchia uma página sobrecarregando ainda os diagramas com letras e sinais afim de tornar possível a 
compreensão das soluções desses mesmos problemas. Veja-se o interessante exemplo seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A única dificuldade que Damiano não conseguiu resolver foi o estabelecimento de critérios objectivos e unívocos para a 
transcrição de uma partida de xadrez, tal como foi conseguido, dois séculos, depois com a notação descritiva ou a notação 
algébrica sob a influência da ideia do referencial cartesiano da geometria.  
 
Deve no entanto acrescentar-se que Damiano foi um exímio 
praticante do xadrez (já com as regras na versão actual) tendo 
conseguido jogar partidas às cegas (sem ver o tabuleiro) e fixado 
na memória as suas jogadas. De facto existe um capítulo no 
Tratado de Damiano denominado “A arte de jogar às cegas” em 
que é patente a dificuldade de comunicar as sequências de lances 
a partir de posições no tabuleiro. A posição da página 61 é 
elucidativa a este respeito, pois só com muito tempo e paciência 
se consegue perceber quais são os lances que foram efectuados.  
 
Prob nº24 (de Damiano) Mate em 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota final: soubemos recentemente que o livro do português Damiano (edição de 1512) já está traduzido para português. 
(Obrigado amigo Sirgado, pela informação). A editora é a “Campo das Letras”. 
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DAMIANO – O percursor do xadrez moderno IV 
 
Contrariamente ao Larousse du Jeu d’Échecs, a revista de referência British Chess Magazine, em 1906, dedicou uma 
erudita discussão e enaltecimento da obra de Damiano. 
A técnica de Damiano é segura e os seus princípios filosóficos causam admiração aos doutos escritores da especialidade; 
 
Damiano foi contemporâneo de D.João II que jogava xadrez em viagem, como nos relata Resende, o que não admira, 
porque essa época parece ter sido também o período em que floresceu o xadrez na Península Ibérica, apesar de se jogar 
já mesmo antes da primeira dinastia e de ter escrito sobre xadrez o grande Afonso X de Espanha, também 
cognominado de O Sábio.  
Curiosidade histórica: no enxoval da infanta D.Beatriz, filha de D.Manuel I, havia um jogo de xadrez, em que todolos 
trabalhos brancos e pretos eram de cristal, guarnecidos de prata dourada, com escudos brancos em volta, incrustados de 
marfim. Damião deixou o seu nome vinculado não só à mais clássica defesa contra o ataque do cavalo ao peão de rei 
preto (lance de Damião)* mas também a um gambito, em que se sacrifica um cavalo (gambito de Damião ou Gamito). 
 
Como curiosidade e também para evitar confusões, faz-se notar que um seu homónimo, S.Pedro Damião –  cardeal-bispo 
de Ostia no séc. XI, mandou em 1061 uma carta ao papa Alexandre II, em que participa o castigo imposto a um prelado 
da sua jurisdição por se entreter a jogar xadrez, na época um passatempo sacrílego **, indigno de um ministro de Deus. 
 
 
                      Para resolver: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Nota1: Lance de Damião. Alfredo Ansur, no livro O Jogo Real, chama Defesa de Damiano ou portuguesa ao lance (2. … Cç6),    
     defendendo o peão de rei (e5) atacado (pelo Cf3). Não confundir, no entanto, com a Abertura Portuguesa: 1. e4  e5  2. Bb5. 
 
** Nota2: Sacrilégio apenas por envolver o factor sorte: a peça a jogar era escolhida pelo lançamento de um dado, cabendo depois  
      ao jogador decidir a casa onde a jogava. 
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Motivação para estudar xadrez  
 
Um dos objectivos da prática do xadrez é o desenvolvimento intelectual e a educação social e desportiva. 
Como se sabe, uma boa prática desportiva depende muito da motivação e da metodologia do treino do ‘atleta’. 
No xadrez o aspecto fundamental do treino é o estudo, que normalmente visa muito mais que a mera competição. 
O estudo do xadrez, também visa objectivos culturais, ampliação de conhecimentos, o desenvolvimento pessoal e a 
formação do carácter. É na pré-adolescência que se deve incentivar o interesse pelos jogos lógicos. É observável que as 
crianças e jovens que praticam xadrez melhoram notavelmente a capacidade de raciocínio, o que se reflecte num melhor 
rendimento escolar. Por isso a escola constitui o local privilegiado para o ensino/ aprendizagem do xadrez. O 
aprofundamento do estudo do xadrez deve ser voluntário, revestir um carácter lúdico e ter a orientação de um professor ou 
monitor credenciado com uma metodologia na vertente educativa que em muito se prenderá com as finalidades da própria 
instituição escola. 
 

Como em qualquer outro desporto, a componente competitiva é uma ferramenta formativa de extrema importância, dado 
que os níveis de motivação, entre as camadas jovens, aumentam muito quando 
enquadrados nesse cenário. Mas a estética profunda e multiforme, a beleza 
variada e surpreendente existente no jogo de xadrez, fazem com que o próprio 
jogo, pelo menos para algumas pessoas, apele muito mais à 
observação/contemplação activa de cenas e lances de mestres e ao estudo da 
teoria do que à simples prática competitiva que, sendo salutar, nunca será 
profícua e plenamente satisfatória se não for precedida e/ou acompanhada de 
um aturado esforço de estudo e reflexão. 
Sendo assim, para o estudo do xadrez (que deve ser metódico) é fundamental a 
leitura de bons livros, reflectir sobre as nossas partidas e aproveitar quaisquer 
oportunidades para desenvolver a capacidade de resolução de problemas. 
 

As posições que já vimos de Damiano, sendo simples (de acordo com o 
incipiente desenvolvimento da teoria do xadrez existente na sua época) não 
deixam de ser belas e apropriadas para os iniciados na modalidade. 
 

Nota: Repetimos a colocação dos diagramas da semana passada, afim de que a sua leitura e estudo se tornem mais 
efectivos. De facto a edição não saiu bem (as nossas desculpas), não se notando algumas peças, em especial peças 
pretas em casas pretas. 
 

Xadrez distrital 
No passado dia 12 realizou-se em Tomar uma Assembleia dos 4 clubes do distrito 
para apreciarem a demissão da Presidente da Direcção (e corpos gerentes) da 
Associação de Xadrez de Santarém que foi aceite com uma abstenção (S.C.Abrantes). 
Seguiu-se de imediato uma segunda reunião em que se compôs uma lista liderada 
por Paulo Costa, logo aceite, dado o entusiasmo, o bom trabalho e a boa divulgação 
que tem feito, com várias provas de rápidas realizadas no Ozone do TorresShopping. 
Esperemos que, apesar das inevitáveis dificuldades, seja realizado um trabalho 
correcto, agora junto dos jogadores, dos clubes e das camadas jovens do distrito.   
 
 

 

 

 

TORNEIO DE XADREZ 
Realizou-se no passado sábado mais um grande Torneio no Ozone  do  TorresShopping de Torres Novas. 
Entre 58 participantes venceu o Mestre Internacional Rui Dâmaso que assim arrecadou o primeiro prémio 
no valor de 200 euros 
Aos nossos leitores e à Redacção do Jornal Cidade de Tomar desejamos um santo e Feliz Natal.  

Uma característica do xadrez: Fica-se concentrado e imóvel … na cadeira. 
Correspondentes implicações nos aspectos educacionais e de formação 
do carácter: O desenvolvimento do autocontrole psicofísico. 
 

Fonte: SILVA, W. Processos cognitivos no jogo de xadrez. Brasil, 2004 

Quer praticar e/ou APRENDER XADREZ ? Se é jovem está na hora, se 
é menos jovem só lhe faz bem. Se é estudante pode aproveitar bem as 
férias do Natal … para descontrair… na S.F.Gualdim Pais nas tardes de 
5ªs ou 6ªs. feiras. Marque no local ou pelo Tm 938483449. 



Prob. nº 27 -  As brancas dão mate. 
(13º. Problema do livro de Damiano) 

Após 1. Cf6 Td7 2.Txd7 Te7 3. Txe7  
é empate: o rei preto fica afogado. 
Provavelmente Damiano omitiu a 
existência de algum peão ou outra 
peça preta no tabuleiro, ou talvez 
pretendesse realçar algum cuidado 
a ter na manobra fundamental. 

Neste problema (o 25º. do livro do 
ano de 1512)  o nosso Damiano diz 
que as brancas dão a Dama e que 
depois fazem mate com a Torre.  
Ora nesta posição um mate 
alternativo (e mais evidente) será: 
1. Ta6+ Ba7  2.Dxa7 ++  
 Assim um diagrama em que seria 
mais claro realçar a ideia do autor 
seria, por exemplo, o seguinte:  

Prob. nº 28 - Brancas jogam e dão 
mate em 2 lances.  

Prob. nº 28 A - Brancas jogam e 
dão mate em 2 lances.  
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Maturação pelo xadrez 
 

O desenvolvimento da criança é um processo muito complexo. Verifica-se que na fase de estruturação da sua personalidade, a 
necessidade de tomar decisões, é um processo perturbador, gerador de inúmeras dúvidas e incertezas. A prática do Xadrez 
poderá contribuir de forma decisiva, para consolidar o nível de maturação, preparando os alunos para analisarem com rigor as 
implicações das suas decisões. 
A dinâmica da cooperação com os outros é outro dos benefícios do xadrez, tanto no seu estudo como na sua prática. O jovem 
é compelido a escolher as acções favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que o monitor ou professor 
lhe dirige e aceitando as opções e falhas dos seus colegas. A criança e o jovem têm de conhecer o objectivo do jogo, a função 
e o modo de execução das principais acções e as suas regras. Se o jovem adquire gosto pelo xadrez simultaneamente começa 
a desenvolver o raciocínio lógico e também a desenvolver habilidades de observação, reflexão, análise e síntese. 
A avaliação do processo de desenvolvimento da criança é sempre uma questão chave no contexto educativo em geral e no 
contexto da aprendizagem do xadrez em particular. 
 

Escola para sobredotados 
Para além de Lisboa, Porto e Coimbra, soubemos que também a cidade de 
Portimão tem, a partir do presente ano lectivo, uma escola em que o xadrez é 
disciplina obrigatória. A particularidade desta escola é que ela é exclusivamente 
dirigida a crianças consideradas sobredotadas ou, na terminologia dos seus 
responsáveis: “crianças com altas habilidades e elevados potenciais”. 
Nesta escola, denominada Universidade da Criança, o sistema de ensino é diferente 
das escolas convencionais, pois no currículo adoptado o destaque vai para o ensino 
de várias Línguas estrangeiras, Filosofia para crianças, Música, Matemática e o 
Xadrez como disciplina obrigatória.  
Aproveitamos para mencionar que, curiosamente, um currículo deste género foi 
adoptado pelo Engº Polgar, em Budapeste, há mais de vinte anos. Este húngaro 
inovador, juntamente com a sua esposa, pensaram que qualquer criança média 
poderia atingir altos desempenhos (mesmo em áreas complexas como o xadrez) se 
tivesse uma educação estimulante. Em consequência retiraram as suas três filhas 
da escola oficial e proporcionaram-lhes um ensino alternativo à base de línguas 
(além da língua materna, o Inglês, Russo, Francês, Alemão e Espanhol), Música, 
Matemática e Xadrez. O resultado foi que na década de oitenta e noventa (e mesmo 
agora) as três irmãs Polgar (Zsuzsa, Judit e Sofia) pontuaram entre os melhores 
jogadores do mundo. A mais talentosa, Judit, deixou o ceptro de campeã mundial 
para Zsuzsa e venceu vários torneios de 
grande-mestres, chegando a ser, salvo erro, o 
quinto melhor  ELO do mundo. 
A escola para crianças sobredotadas em 
Portimão estabeleceu o jogo de xadrez como 
uma disciplina importante no currículo. A 
finalidade consiste não só em estimular os 
mais novos para a concentração, mas também 
em fomentar o respeito pelo adversário, a 
paciência e a capacidade de conseguirem 
esperar pela jogada do outro, bem como a 
sabedoria de aprenderem a lidar com a 
frustração por perderem um jogo. Não é por 
acaso que a frustração após uma derrota 
atinge mais as crianças sobredotadas que as 
restantes. No entanto, não é apenas filosofia 
mas um facto incontestável que, vitória e 
derrota, são as duas faces de uma mesma 
moeda, tanto num tabuleiro como no jogo da 
vida de qualquer ser. 
 
 
 

 

 
O G.X.T.desafia todos os interessados 
em praticar xadrez para a S.F.Gualdim 
Pais, às 5ªs., 6ªs. feiras ou ao sábado 
de manhã. 
 

Contactos no local de jogos (18.30 às 
20 h)  ou pelos nºs: 938483449 ou  
913004515.  



 

Características do Xadrez e suas Implicações Educativas (adaptado). Fonte: SILVA, W. Processos cognitivos 
no jogo de xadrez, Tese de Mestrado. Universidade Federal do Paraná - Curitiba - Brasil, 2004.  

Características do xadrez 
Implicações nos aspectos 

educacionais e de formação do 
carácter 

Fica-se concentrado e imóvel na 
cadeira da mesa de jogo. 

O desenvolvimento do autocontrole 
psicofísico. 

Fornecer um número de movimentos 
num determinado período de tempo. 

Avaliação da estrutura do problema e a 
distribuição do tempo disponível. 

Movimentar peças após exaustiva 
análise de lances. 

Desenvolvimento da capacidade de 
pensar com abrangência e profundidade. 

Após encontrar um lance, averiguar se 
não existirá outro melhor. 

Tenacidade e empenho no progresso 
contínuo. 

Partindo de uma posição a princípio 
igual, direccionar para uma conclusão 
brilhante (combinação). 

Criatividade e imaginação. 

O resultado indica quem tinha o melhor 
plano. Respeito da opinião do interlocutor. 

Dentre as várias possibilidades, 
escolher uma única, sem ajuda 
externa. 

Estímulo à tomada de decisões com 
autonomia. 

Um movimento deve ser consequência 
lógica do anterior e deve apresentar o 
seguinte. 

Exercício do pensamento lógico, 
autoconsistência e fluidez de raciocínio. 
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A mais forte no xadrez 
 

Durante os últimos cinco séculos no xadrez, tal como em muitas áreas da actividade humana, apenas pontificaram homens. 
Algumas excepções de mulheres xadrezistas apenas confirmavam a regra. Existe uma teoria justificativa: o xadrez é um jogo 
bastante agressivo, logo pouco apropriado para o género feminino. No entanto existem suficientes provas de que tal teoria 
está errada. Desde a época medieval (e mesmo na época dos árabes na Península Ibérica) sempre existiram boas jogadoras. 
Está confirmado que se as raparigas forem apoiadas e dedicarem tanto tempo ao estudo do xadrez como os rapazes, 
evidenciam as mesmas margens de progressão e similares níveis de desempenho.  
No último artigo mencionámos o exemplo das três irmãs Polgar. 
De facto elas tiveram desde cedo grandes apoios da família. O seu pai (que foi engenheiro de profissão) inclusive publicou um 
livro inovador (5333+1 combinações de xadrez) destinado a apoiar a progressão das filhas (e outros jovens) no xadrez e por 
isso bastante divulgado. 
Seria interessante para o xadrez e educação em geral, aprofundar porque é que Zsuzsa, Sofia e Judit Polgar não só se 
tornaram boas jogadoras como atingiram altos níveis no xadrez mundial. E o facto de terem sido excelentes alunas – com 
bom desempenho nas ciências e na matemática e hábeis poliglotas, será apenas coincidência? E será apenas sorte ou força 
do destino, que, depois de adultas, sejam boas profissionais, boas esposas e mães? E 
como conseguem ainda conjugarem tudo isso com actividades sociais, de ensino e 
divulgação do XADREZ e participação em competições do mais alto nível? 
É claro que a resposta está no amor e esmerada educação que lhes facultaram a par de 
muito estudo e trabalho metódico. 
Falemos um pouco da mais forte no xadrez, a caçula das três irmãs.  
A talentosa Judit Polgar tem actualmente 32 anos (nasceu em 23.07.1976 em 
Budapeste, Hungria ). Começou a jogar xadrez com cinco anos de idade e, em 1988, 
tornou-se a primeira mulher a vencer o campeonato Mundial para menores de 12 anos. 
Na mesma época ganhou a medalha Olímpica com a irmã Zsuzsa, feito repetido dois 
anos depois, na Olimpíada de 90. Aos 15 anos bateu o recorde de Bobby Fischer, 
tornando-se a mais jovem grande Mestre Internacional de sempre. Obtido o título de 
grande-mestre tornou-se a mulher com mais ELO da história (Elo=2735) tendo 
alcançado os 10 melhores do mundo (quando ganhou um "match" treino de 10 partidas 
contra o ex-campeão mundial Spassky em 1992).  
A sua ascensão fulminante permitiu também que em 1998 batesse Karpov por 5-3 em partidas de 25 minutos e, em partidas 
normais, venceu por duas vezes o ex-campeão mundial (em 15 de Janeiro e 12 de Outubro de 2003).  
Foi a única mulher a derrotar o grande campeão Garry Kasparov, (que há 3 ou 4 anos saiu do xadrez e apostou na política). A 
simpática Judit adora Portugal e Espanha, onde já venceu vários torneios. No ano 2000 esteve 2 dias em Lisboa (na 
celebração do Dia Mundial do Xadrez – 19 de Novembro), dando uma simultânea e uma conferência.  
Ela tem lutado bastante e mereceu ter chegado ao topo. Desde muito nova tem feito questão de só competir em eventos 
mistos, (apesar da oposição movida na altura pela nomenclatura comunista húngara) daí que, embora seja a mais forte de 
todos os tempos, nunca foi campeã mundial feminina, ceptro que sua irmã mais velha arrebatou. 
Quanto ao estilo é uma jogadora agressiva que invariavelmente abre com 1.e4 e esforça-se pela iniciativa desde o começo. 
'Se tenho uma boa opção, eu sacrifico até mesmo correndo riscos, porque eu gosto de jogos bonitos, Mas eu também tento 
vencer de forma estratégica' disse Judit certa vez. 
Vejamos uma  
sua obra-prima:  
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
 
 
 

 Prob. nº. 29



Solução: 

Prob. nº.30 - As brancas jogam 
e dão mate em 4 lances 

 
 
Para terminar, veja-se a classe do remate de Judit Polgar (de brancas) numa partida contra Anatoly Karpov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota. O actual fenómeno de precocidade no xadrez é o ucraniano Sergey Karjakin que nasceu em 12 de Janeiro de 1990. 
Aos 12 anos de idade tornou-se no mais jovem grande mestre da história do xadrez e agora a sua meta (e sonho) é ser 
campeão do mundo quando tiver 18 anos. De salientar que, apesar do constante assédio do público e da imprensa de leste e 
europeia, este miúdo não se vê como um menino prodígio, mas apenas como uma criança normalíssima. 
 
 

    

 
 

O G.X.T. convida adeptos do nobre jogo 
para frequentarem a S.F.Gualdim Pais: 
5ªs., 6ªs. feiras ou sábados de manhã. 
 

Contactos no local de jogos (18 às 20 h)  
ou pelos nºs: 938483449 e 913004515.  
 



Campeã do Mundo País Ano 

Vera Menchik Checoslováquia 
Reino Unido 1927 

Lyudmila Rudenko URSS-Ucrânia 1950 
Elisabeth Bykova URSS-Rússia. 1953 
Olga Rubtsova URSS-Rússia. 1956 
Elisabeth Bykova URSS-Rússia. 1958 
Nona Gaprindashvili URSS-Geórgia 1962 
Maia Chiburdanidze URSS- Geórgia 1978 
Xie Jun China 1991

Susan Polgar (*)    Hungria            
Estados Unidos 1996 

Xie Jun China 1999 
Zhu Chen China 2001 
Antoaneta Stefanova Bulgária 2004 
Xu Yuhua China 2006 
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Mundiais de Xadrez Feminino (1) 
 

Para o Campeonato Mundial (também denominado Campeonato Mundial Absoluto) são elegíveis homens e mulheres. 
Existe uma competição só para mulheres, o “Campeonato Mundial Feminino de Xadrez", e competições em separado só 
para juniores (o português Ruben Pereira é vice-campeão mundial) e apenas para computadores. Por vezes, os mais fortes 
jogadores nestas categorias trocam-nas por torneios de alto nível que são economicamente mais atraentes. No entanto as 
competições para os vários títulos mundiais continuam a fazer parte da tradição do xadrez.  
Considera-se que os campeonatos mundiais de xadrez tiveram o seu início oficial em 1886, quando os dois principais 
xadrezistas da época – Wilhelm Steinitz e Johannes Zukertort – disputaram um match. De 1886 a 1946, o campeonato foi 
conduzido numa base informal. A partir daí teve regras impostas pela FIDE (Federação Internacional de Xadrez). 
 
Quanto ao Campeonato Mundial Feminino – de que vamos falar neste artigo – é uma competição da FIDE que determina a 
Campeã Mundial de Xadrez. Ao contrário de outros desportos, no xadrez as mulheres podem competir contra os homens e, 
algumas delas, não competem pelo título feminino. Como já referimos, a melhor xadrezista de todos os tempos – Judit Polgar, 
nunca competiu pelo título feminino. 
O Campeonato Mundial Feminino foi estabelecido pela FIDE em 1927 como um torneio único que acontecia durante a 
Olimpíada de Xadrez. A vencedora deste torneio (que foi Vera Menchik), não tinha nenhum privilégio especial como na 
competição masculina, pois para defender o seu título teria de disputr tantos jogos quanto as suas desafiantes.  
 
Período pós-Segunda Guerra 
Após Menchik morrer (em 1944, durante um ataque aéreos alemão sobre Londres), o torneio de 1949/1950 foi vencido pela 
russa Lyudmila Rudenko. Depois foi estabelecido um sistema similar ao 
campeonato masculino, com uma fase de apuramento (mais tarde 
Interzonais) para escolher uma desafiante ao título. 
O primeiro Torneio de Candidatas ocorreu em Moscovo, 1952. Venceu 
Elisabeth Bykova que depois derrotou Rudenko tornando-se assim a terceira 
campeã mundial. A campeã seguinte, após vencer o terceiro Torneio de 
Candidatas, foi Olga Rubtsova, em 1956, mas Bykova recuperou o título dois 
anos depois. 
A seguir a este período segue-se, no xadrez mundial feminino, um domínio 
absoluto de três décadas da República Soviética da Geórgia.  
Nos últimos quinze anos (com uma intromissão da Hungria e outra da 
Bulgária) assiste-se a uma ascensão meteórica da China no xadrez mundial 
feminino, como se pode verificar no quadro anexo.  
 
(*) Nota 1: Susan Polgar é a mesma xadrezista que focámos no último artigo: 
Quando se mudou para os Estados Unidos (há uma dúzia de anos) a 
húngara Zsuzsa actualizou o seu nome próprio para Susan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judit Polgar em 2000 
com 24 anos. (Em 2004 
atingiu um ELO = 2728 )  

 Zsuzsa, aliás Susan Polgar 
em 1996 com 27 anos quando 
se sagrou campeã mundial. 

 
Nota 2: Ainda no último artigo voltaram os 
problemas de edição com os diagramas e 
transcrição de partidas, que não saíram 
perceptíveis devido à cor de fundo com que 
foram captados do programa ChessBase9. Do 
facto pedimos desculpa aos nossos leitores. 
Assim, voltamos a apresentar os conteúdos 
falhados, relativos à mais forte xadrezista de 
todos os tempos: Judit Polgar, a caçula de um 
trio maravilha no xadrez feminino. 



Variante que dá apenas igualdade: 

 
Hansen engana-se: 32. … 
 
 

Neste momento a partida tem a 
seguinte posição:   Prob. nº. 29  

Polgar, Judit – Hansen, Lars 
 

Abertura C16  Vejstrup, 1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O G.X.T. convida adeptos do nobre jogo 
para frequentarem a S.F.Gualdim Pais: 
5ªs., 6ªs. feiras ou sábados de manhã. 
 

Contactos no local de jogos (18 às 20 h)  
ou pelos nºs: 938483449 e 913004515.  
 

Apesar das brancas ameaçarem 
empate com Te4+, a jovem Judit  
(ba altura com 13 anos)  viu um 
bonito mate em cinco lances. 
Consegue o leitor descobri-lo ? 
Solução: O lance que permite a 
vitória é único e espectacular, um 
lindo sacrifício de dama  33. Dg7+ 

Solução 

Prob. nº.30 - Brancas jogam e 
dão mate em 5 lances. ( Polgar, 
Judit - Karpov, Anatoly, 12-10-

)

Veja-se a classe do remate de Judit Polgar 
numa partida contra ex-campeão Karpov 

Judit Polgar em 2000 com 
24 anos. ( Quatro anos depois 
atingiu o pico de ELO = 2728 ) 

Torneio nos Pousos 
 

Realizou-se no passado sábado à tarde 
- dia 3 de Janeiro o II Open de Xadrez 
dos Pousos em partidas semi-rápidas. 
Participaram quarenta xadrezistas (a 
esmagadora maioria do distrito de 
Santarém) e venceu o torrejano Paulo 
Costa. Está de parabéns a Associação 
Recreativa dos Pousos e o dinâmico 
Engº José Tomás pela boa organização 
e calorosa recepção dispensada. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota. O ucraniano Sergey Karjakin foi o mais jovem grande mestre da história do xadrez, aos12 anos. Agora, com 18 anos, 
quer ser campeão mundial.  
 
    


