Areeiro
Recomendação CDS-PP
Xadrez na Praça Afrânio Peixoto

A prática de desporto é uma das actividades que mais atrai jovens e adultos de todas as
idades. Praticado a nível pessoal ou em colectividades e associações, utilizando espaços
públicos ou particulares, ao ar livre ou ginásios poli-desportivos. Seja individualmente ou
integrado em eventos que reúnem milhares de pessoas.
Entre as actividades desportivas aparece o Xadrez, que não sendo propriamente um
desporto físico clássico constitui uma actividade conhecida pelo estímulo intelectual, uma
autêntica ginástica mental que quando complementado com actividade física fará jus ao
adágio “mente sã em corpo são”.
A Câmara e a Junta têm apoiado vários eventos, seja a nível de organização seja em apoio
logístico à pratica desportiva, e, no caso da Junta, tem organizado a Semana do Xadrez, e
promovido participações de jovens nas Olissípiadas.
É inclusivamente prática em muitas cidades
disponibilizar meios para os cidadãos ou atletas
praticarem esta modalidade em espaço público
num ambiente lúdico, descontraído e desafiante
(Fig.1).
Ora, a Junta de Freguesia tem à sua disposição um
espaço muito agradável na Praça Afrânio Peixoto
em que existe um tabuleiro de xadrez no solo. O
tabuleiro 8x8 encontra-se em zona plana, em bom
estado, precisando apenas de limpeza de forma a
avivar o contraste branco-negro da quadricula
(Fig.2).
Pensamos que seria interessante organizar
algumas actividades neste espaço, seja a Junta a
organizar, seja desafiando as colectividades da
freguesia a utilizar este espaço.

Fig. 2 – Tabuleiro de xadrez 8x8 no Jardim
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Assim, vem a bancada do CDS-PP propor à Assembleia de Freguesia do Areeiro
recomendar ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia:
1 – Considerar aproveitar o tabuleiro de xadrez do Jardim Afrânio Peixoto para actividades
seja a nível competitivo seja a nível lúdico para usufruto de fregueses ou passantes;
2 – Convidar colectividades e escolas da freguesia que tenham modalidade de xadrez a
utilizar este espaço, como por exemplo o Grupo Dramático Ramiro José que tem
experiência na organização de eventos relacionados com xadrez;
3 – Promover a aquisição ou fornecendo as peças de tamanho adequado para utilizar num
tabuleiro com estas dimensões;
4 – Fazer as limpezas e eventual manutenção necessárias do tabuleiro;
5 – Estender ou alternar a prática a outros espaços verdes da freguesia, como por exemplo
à Alameda D. Afonso Henriques onde existe já um local de grande afluência de jogadores
de jogos sociais e onde passam diversos forasteiros e turistas.

Lisboa, 25 de Abril de 2019

Pelo Grupo do CDS-PP

__________________
Maria Luísa Aldim
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