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1. Comemorações do Dia Mundial do Xadrez e do 80º aniversário da FPX  

Na sessão comemorativa do Dia Mundial do Xadrez, realizada a 19 de Novembro de 2007 na Fábrica do Braço 
de Prata em Lisboa, o conferencista Dagoberto Markl teve ocasião de sublinhar várias coincidências entre datas 
importantes da FPX e outras relacionadas com figuras do xadrez mundial,  nomeadamente Capablanca,  em 
homenagem ao  qual  o  dia  19  de  Novembro  foi  instituído  como Dia  Mundial  do  Xadrez,  uma vez  que  o 
xadrezista nasceu nesse dia do ano de 1888.
Estiveram presentes na sessão o Presidente do Comité Olímpico de Portugal, Comandante Vicente Moura, que 
ofereceu  uma placa  comemorativa  e  em breves  palavras  salientou  o  apreço  que  em pela  modalidade,  o 
Presidente da Confederação do Desporto de Portugal,  Prof. Carlos Cardoso,  e o Prof. António Moreira em 
representação do IDP – Instituto do Desporto de Portugal.
Foram distribuídos diplomas aos mestres nacionais, e realizada uma simultânea conduzida pelo Grande Mestre 
António Fernandes, que apenas cedeu um empate, terminando a sessão com um Porto de Honra.

2. Processos disciplinares  

2.1 Na sequência de uma exposição do Clube Operário Desportivo de 16 de Junho de 2007, queixando-se do 
comportamento do jogador do Clube Recreativo do Feijó, André Proença, no decurso e após o jogo para a 
Zona C do Campeonato Nacional da II Divisão, disputado a 16 de Junho de 2007, em Lagoa, Açores, entre 
a equipa do Clube Recreativo do Feijó e o Clube Desportivo Operário, foi aberto um processo disciplinar 
àquele  jogador.  Por  proposta  do  Conselho  de  Disciplina,  a  Direcção  da  FPX  atribuiu-lhe  a  pena  de 
suspensão por um mês, com início a 20 de Agosto de 2007. 

2.2 No último dia do Preliminar do Campeonato Nacional Individual, realizado em Lisboa de 11 a 19 de Agosto 
de 2007, realizou-se um Controlo Anti-Doping por sorteio. Tendo a análise e contra-análise ao xadrezista 
José  Sargento  Pascoal  acusado  o uso  de  substância  proibida,  decidiu  a  Direcção  da  FPX suspendê-lo 
preventivamente e instaurar um processo disciplinar, ainda não concluído.

3. Contrato de Modernização  

No cumprimento do Contrato de Modernização, celebrado entre a FPX e o Instituto do Desporto, na sequência 
de proposta apresentada em 2006, foram aplicados cerca de 80 mil euros, em material de competição (para 
transmissão em tempo real de jogos de xadrez) e para transporte (carrinha), material informático (software e 
hardware), nomeadamente um servidor para alojamento do site e aplicações de gestão web PHC, que ficarão 
alojadas no mesmo. 

4. Participação em competições internacionais da FIDE  

De 17 a 29 de Novembro de 2007, disputaram os Campeonatos Mundiais de Jovens, em Antalyia, Turquia, os 
xadrezistas Gonçalo Silva (sub8), Pedro Neves (sub14), Catarina Costa(sub16), Rúben Pereira (sub16) e André 
Viela (sub18), enquadrados pelo Mestre Internacional Rui Dâmaso. Neste torneio Rúben Pereira alcançou a 
medalha de prata, empatando na ronda final com o vencedor.
Outros resultados: 

Gonçalo Silva, em sub-8, 85º com 5 pontos;
Pedro Neves, em sub-14, 128º com 4 pontos;
Catarina Costa, em sub-16F, 82º com 4,5 pontos;
André Viela, em sub-18, 47º com 6 pontos.
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O resultado de Ruben Pereira foi já amplamente divulgado, e trouxe repercussões bastante positivas para a 
modalidade, dando-lhe maior visibilidade dos órgãos de comunicação de massa, e a proporcionando uma maior 
abertura institucional para algumas realizações futuras. O atleta é credor do nosso reconhecimento, e queremos 
realçar  além do mérito  pessoal,  devido não só ao talento,  como também à dedicação e trabalho,  o bom 
exemplo de outras circunstâncias igualmente importantes, como o apoio familiar, o empenho do seu treinador, 
o GM António Fernandes e a participação competitiva proporcionada pelo seu clube, Associação Académica da 
Amadora. Todos estão de parabéns!

5. Outras participações internacionais   

5.1 Para proporcionar aos jovens que se encontram nos primeiros quinzes lugares da selecção de jovens uma 
competição de nível  internacional,  a FPX apoiou a participação, no início de Dezembro, de uma delegação 
portuguesa no XIII Torneio Internacional  de Ajedrez “Villa de Navalmoral” (Cáceres), composta por Pedro Rego 
(22º, 6 pontos) Ricardo Sousa (25º, 5,5 pontos), Mariana Cortinhas (54º, 4,5 pontos) e Nuno Afonso (75º, 4 
pontos),  acompanhados pelo dirigente David Barbosa. Nesse torneio esteve também presente o Paulo Dias 
(19º, 6 pontos).
Do lote de xadrezistas da selecção, dois ainda não participaram em nenhuma competição internacional: os 
campeões nacionais sub-20, Carlos Oliveira e Ariana Pintor, os quais serão apoiados a participar num torneio 
internacional no mesmo valor do montante per capita do torneio de Navalmoral, desde que ese torneio se 
realize antes dos Campeonatos Nacionais de Jovens de 2008.

5.2 Uma equipa nacional  composta pelos mestres Luís  Galego,  Diogo Fernando,  António Fernandes e Luís 
Santos participou no torneio  Quatre Nacions, organizado pela federação catalã,  onde além da anfitriã e da 
nossa, participaram também as selecções de Euskadi (País Basco) e da Escócia. A nossa selecção perdeu com a 
da Catalunha, empatou com a de Euskadi e venceu a da Escócia. 

5.3 O GM Luís Galego, vencedor do Torneio Nacional de Mestres, representará Portugal no II Campeonato 
Ibero-Americano, que se realizará em Morélia, México, de 13 a 20 de Fevereiro e em Linares, Espanha, de 29 a 
7 de Março de 2008.

6. Campeonatos Nacionais de Jovens e de Veteranos  

O Campeonato Nacional de Veteranos e os Campeonatos Nacionais de Jovens (sub 08 a sub 18), em princípio, 
serão realizados entre 15 e 20 de Março de 2008, no Hotel Atlântida, Figueira da Foz. Haverá 7 sessões, pelo 
que terá duas sessões duplas a 16 e 18 de Março. O escalão de sub-20 realiza-se entre 20 e 26 de Março 
também no Hotel Atlântida, Figueira da Foz.  

Lisboa, 31 de Dezembro de 2007

Direcção da FPX 
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