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TORNEIO DE XADREZ EM PARIS 

        

 

 

O Ministério francês da Educação Nacional, no âmbito da Presidência francesa 

da União Europeia, reconhecendo a importância que o xadrez tem na 

aprendizagem e no desenvolvimento dos jovens, organiza em Paris de 2 a 4 

Dezembro 2008, organiza um torneio para jovens dos 27 países da União 

Europeia. Assim, o Governo francês convida dois xadrezistas portugueses – 

um rapaz e uma rapariga – a estarem presentes no referido evento. 

Nesse sentido a Federação Portuguesa de Xadrez solicita aos jovens 

xadrezistas masculinos e femininos, que reúnam as seguintes condições, a 

candidatar-se: 

 

1. Serem de nacionalidade portuguesa 

2. Terem 16-17 anos 

3. Dominarem a língua francesa (enviem-nos um pequeno currículo). 

4. Terem disponibilidade de disputar o torneio na data indicada. 

 

Os interessados deverão enviar um e-mail para: 

internacionaljovensfpx@gmail.com 

indicando  nome completo, data de nascimento, morada, BI, nº do telemóvel 

próprio e de um dos pais, breve currículo desportivo com elo FIDE e 1 foto tipo 

passe digitalizada. 

Entre os que reunirem as condições atrás referidas, seleccionaremos o rapaz e 

a rapariga com melhor elo FIDE . 
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As candidaturas deverão ser enviadas até às 19 H do dia 14 de Novembro 

2008, sendo o resultado divulgado no sítio da FPX no dia 17 de Novembro 

2008. 

O Governo francês suportará todas as despesas dos dois seleccionados, em 

território francês, nomeadamente, estadia, alimentação e deslocação. A viagem 

de ida e volta a Paris, ficará a cargo dos seleccionados. 

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser pedido para fpx@fpx.pt ou pelo 

telefone: 21 357 91 44. 

 

28 de Outubro de 2008 

Direcção da FPX 

 

 

 

 

  


