
XXXIX OLIMPÍADA DE XADREZ  

Pré-Selecção Absoluta e Pré-Selecção Feminina 

 

COMUNICADO 

 

 A 39ª Olimpíada de Xadrez terá lugar em Khanty-Mansiysk, na Rússia (Sibéria), desde o dia 20 de 

Setembro e até ao dia 4 de Outubro de 2010. O Convite Oficial para a Olimpíada pode ser consultado na 

página da FIDE  

(http://www.fide.com/images/stories/news_2010/invitation_Chess_Olympiad_2010_Khanty_Mansyisk.

pdf ).  

 Portugal inscreveu-se no escalão absoluto e no escalão feminino, no passado dia 19 de Maio. A 

inscrição foi feita online de acordo com o ponto 7. do Convite enviado para a FPX.  

 Devido às condições exigidas pelo programa de registo online da FIDE foram pedidos os números de 

passaporte e fotografias a 10 xadrezistas para efeitos de registo das duas equipas de Portugal na prova. 

No entanto o nome dos xadrezistas seleccionados para representar Portugal só será divulgado, neste 

espaço, em data a definir brevemente. 

 A constituição definitiva da composição das duas equipas será registada, também online, até ao dia 

20 de Julho de 2010, conforme estipula o mesmo ponto 7. do Convite. 

 

 Como é do conhecimento público, a Direcção da FPX, nomeou António Pereira dos Santos para 

Seleccionador Nacional que, de acordo com o artigo 12º do Regulamento das Representações Nacionais 

terá a competência de designar os xadrezistas que irão representar Portugal neste Olimpíada. 

 

 Conjugando a posição dos xadrezistas portugueses no ranking da FIDE (ELO internacional), a 

actividade desses mesmos xadrezistas dando preferência aos anos 2009 e 2010 e casos pontuais de 

grande progressão no último ano e meio, elaborou-se uma pré-selecção absoluta e outra feminina, 

ambas compostas por 10 xadrezistas.  

Pré-selecção absoluta: António Fernandes, António Fróis, António Vítor, Diogo Fernando, Jorge Viterbo 

Ferreira, Luís Galego, Paulo Dias, Ruben Pereira, Rui Dâmaso, Sérgio Rocha. 

Pré-selecção feminina: Ana Filipa Baptista, Ana Margarida Ferreira, Ariana Pintor, Bianca Albano 

Jeremias, Catarina Leite, Margarida Coimbra, Mariana Silva, Sara Afonso, Sara Monteiro, Susana 

Ferreira. 

 

Destas pré-selecções deverão sair as duas selecções, ambas compostas por 5 xadrezistas, que 

representarão Portugal nas Olimpíadas de Xadrez em Khanty-Mansiysk, na Rússia. 

 

As informações acerca do desenvolvimento do processo de selecção da representação portuguesa nesta 

Olimpíada serão prestadas, sempre em primeiro lugar, na página oficial da FPX. 

 

Em 07 de Junho de 2010. 

O Presidente da FPX O Seleccionador Nacional 

Jorge Antão António Pereira dos Santos 


