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Embora o xadrez seja um jogo secular, com competições oficiais desde o Séc. XIX, e com regulação da Fe-

deração Internacional (FIDE) desde 1924, em Cabo Verde, esta modalidade tem tido, por parte dos seus 

praticantes, entusiastas e apoiantes, uma organização lenta em função do caminho trilhado pelo próprio 

país. 

Com efeito, só mais de 12 anos após a independência é que surgiu, em Cabo Verde, a primeira organização 

oficial de xadrez, a Associação de Xadrez de S. Vicente (AXSV), cuja constituição foi publicada no B. O. de 

28/11/1987. 

Foram necessários mais 10 anos para que surgisse a segunda organização oficial de xadrez e que foi regis-

tada em Santo Antão como Associação de xadrez daquela região (AXSA) tendo o acto da sua constituição 

sido publicado em 20/05/1997. 

Apenas com duas associações regionais era impossível, legalmente, a constituição de uma Federação que, 

em Cabo Verde, pudesse regular a modalidade, com a possibilidade de tornar a prática do xadrez reconhe-

cida internacionalmente, em termos oficiais. 

A Associação de Xadrez do Sal (AXSAL), já com alguns anos de actividade mas sem a necessária oficializa-

ção, legalizou-se em finais de 2014 (B. O. de 30/12/2014), permitindo assim que, 27 anos após a constitui-

ção da primeira associação de xadrez em Cabo Verde, estivessem reunidas as condições mínimas para a 

constituição da federação nacional. Entretanto, finalmente, os praticantes da capital do país organizaram-

se e constituíram também a sua associação de forma a que em 06/09/2015 o B.O. publicasse a constitui-

ção da Associação de Xadrez da Praia (AXP). 

Com quatro associações oficialmente constituídas, no dia 17 de Abril de 2016, em S. Vicente, com a pre-

sença do Sr. Director Geral dos Desportos, da Sr.ª Presidente do Comité Olimpico de CV e de um represen-

tante da FIDE, foi realizada a assembleia constitutiva da Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), com a 

pretensão de regular o xadrez no país, promover a sua prática e desenvolvimento e fiscalizar a aplicação 

da regulamentação emanada pela FIDE. 

Imediatamente após a constituição da FCX, a direcção eleita solicitou a sua adesão à FIDE, pretensão aten-

dida na sua assembleia geral realizada em Baku (Azerbeijão) no dia 11 de Setembro de 2016, onde a nossa 

federação foi aprovada, por unanimidade, como membro efectivo daquela organização internacional, au-

mentando assim as nossas responsabilidades para com a modalidade. 

Entretanto, já depois da constituição da FCX, foram constituídas as Associações de S. Nicolau e de Santiago 

Norte. 

Como se pode concluir pelo atrás descrito, o xadrez, em Cabo Verde, não tem sido um bom exemplo de 

uma organização célere por parte dos seus 

praticantes, comprovando-o o facto de, após 

a independência do país, terem sido necessá-

rios mais de 40 anos para que a federação 

nacional de xadrez fosse constituída. 

No entanto, mesmo com esta lentidão e difi-

culdade em organizar-se, o xadrez já conse-

guiu, em Cabo Verde, levar a efeito grandes 

eventos da modalidade e que em nada enver-

gonham o país, bem pelo contrário, a fazer fé 

do que deles foi falado lá fora. 

Em 2008 S. Vicente assistiu, durante um fim-

de-semana, a um Festival de Xadrez que con-

Introduçã o 

2008—Campeão de Portugal no Mindelo 
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tou com a presença do en-

tão campeão de Portugal, 

um Grande Mestre (GM) 

internacional (título máximo 

da FIDE), onde foram reali-

zadas várias actividades, 

que na altura catapultaram, 

a nível nacional, a modalida-

de e divulgaram, a nível 

internacional, a sua prática 

no nosso país. Por altura das 

festividades municipais de 

2015 e de 2016, a edilidade 

da Boa Vista levou a efeito 

dois grandes torneios internacionais que conjuntamente com outras actividades paralelas da modalidade, 

trouxeram a Cabo Verde, em 2015, um GM, que na altura era o campeão de Portugal, e o Mestre Interna-

cional (MI), que liderava, em Portugal, o ranking internacional; e em 2016, três dos cinco jogadores da se-

lecção olímpica de Portugal, um deles MI e os outro GM's (os únicos em Portugal). 

Portanto, digamos que o xadrez em Cabo Verde tem conseguido o menos bom, ou seja a enormidade de 

tempo que os seus praticantes levam em organizar-se e tem conseguido o mais que razoável, ou sejam as 

realizações que têm transposto as nossas fronteiras pela qualidade que têm apresentado. 

A formação foi eleita a prioridade principal  pelos primeiros corpos directivos da FCX. Assim, e aproveitan-

do a presença de vários representantes das diversas associações do país, paralelamente à Assembleia 

Constitutiva da FCX, foi efectuada uma formação para árbitros, pois a Federação iria ser fundada mas não 

tinha árbitros para as competições que viesse a realizar.  

Conhecendo o passado e grande parte das dificuldades e limitações existentes, a FCX, logo de início,  iden-

tificou três grandes linhas de actuação paro o  biénio de 2017/2018, construindo com elas bases consisten-

tes para as outras linhas de actuação a considerar em biénios seguintes. Assim, neste período as grandes 

linhas de actuação perspectivadas foram  as seguintes: 

1. Formação 

2. Competição 

3. Divulgação e fomento 

 

Sendo esta a prioridade do primeiro ano de existência, a FCX apostou em formações abrangentes e de 

continuidade contando para isso com formadores de grande qualidade. 

ÁRBITROS 

Como foi referido anteriormente, paralelamente á constituição da FCX realizou-se um curso de árbitros, 

ministrado pelo Árbitro de Elite da FIDE, o português Carlos Oliveira Dias. Esta formação decorreu no Min-

delo de 15 a 17 de Abril de 2016 e contou com a presença de 25 formandos, 6 dos quais com aproveita-

mento e a permissão de se licenciarem como árbitros nacionais; 

2016—Boa Vista 

2 ãnos de ãctividãdes, reãlizãdãs 

Formãçã o 
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Aproveitando a realização do I 

Campeonato Nacional Individual 

Absoluto, realizou-se uma segun-

da formação de árbitros no Sal 

nos dias 8 e 9 de Setembro de 

2017. Participaram 6 candidatos e 

só um deles teve aproveitamento 

e o consequente licenciamento 

como árbitro nacional; 

Ainda durante esta altura, mais 

concretamente em 11/09/2017, 

no Sal, tendo em consideração a 

alteração às regras que entraram em vigor a meio do ano, foi efectuada uma reciclagem para os actuais 

árbitro nacionais; 

Durante a altura dos 2.ºs Campeonatos Nacionais de Rápidas e Semi-rápidas, no Mindelo em Janeiro de 

2018 e considerando a nova alteração às regras entrada em vigor em 01/01/2018, foi realizada nova reci-

clagem. 

Finalmente, de 4 a 8 de Junho de 2018, realizou-se no Mindelo, um Seminário de Árbitros da FIDE, organi-

zado pela FCX e pela Federação Internacional e com supervisão desta. Este Seminário, que contou com a 

participação de 10 formandos, atribui a alguns deles a  norma necessária para se entrar na carreira inter-

nacional de árbitro de xadrez. 

MONITORES/DINAMIZADORES 

O xadrez não basta ensiná-lo é necessário também sabê-lo ensinar. 

Por este facto, por altura dos 1.ºs Campeona-

tos Nacionais de rápidas e Semi-rápidas, mais 

concretamente nos dias 1 e 2 de Junho de 

2017, foi efectuda uma formação ministrada 

com o Mestre Internacional Sérgio Rocha, com 

a participação de 31 formandos que no final 

ficaram aptos a licenciarem-se como instruto-

res Nacionais, Monitores Nacionais ou Dinami-

zadores Nacionais. 

Esta foi a formação base para quem pretenda 

querer ensinar ou dinamizar o xadrez. 

 

Sal, Setembro de 2017 e Mindelo (4 a 8/06/2018 

Formação para árbitros nacionais—Mindelo Abril 2016 



Pág. 5 

TREINADORES 

Esteve agendada para alturas da Final do II Campeonato Nacional Individual Absoluto, realizada em Julho 

de 2018, uma formação de Treinadores da FIDE, mais concretamente um Seminário. Este evento acabou 

por não se realizar em virtude do cancelamento de voos da TACV, tendo sido reprojectado para 2019. 

COMPONENTE NACIONAL 

 

Se estamos a falar duma actividade desportiva, forçosamente teremos que falar em competição. 

Só depois de aprovada a regulamentação que lhe permitisse olhar com seriedade para a competição, é 

que a FCX lançou a primeira época desportiva, anunciando que em 1 de Outubro se iniciaria a época de 

2016/17 . 

Mesmo tendo objectivado, regulamentarmente, a realização de várias competições nacionais, a FCX tem a 

consciência de que, nas primeiras épocas, não conseguirá realizá-las todas, pelo que optou por selecionar 

as que nos pareceram mais importantes, quer seja no ponto de vista desportivo como do fomento da mo-

dalidade. Assim na primeira época desportiva realizou as seguintes competições: 

I CAMPEONATOS NACIONAIS DE RÁPIDAS E SEMI RÁPIDAS 

Nos dias 3 e 4 de Junho de 2017, a cidade 

do Mindelo assistiu aos primeiros campeo-

natos Nacionais de Xadrez. 

Durante estes dois dias, mais de seis deze-

nas de xadrezistas oriundos de 5 ilhas (S. 

Vicente, St. Antão, Sal, Praia e S. Nicolau), 

disputaram os quatro títulos Nacionais em 

jogo. 

Competiçã o 
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No dia 3 realizaram-se, no clube Shell do Mindelo, os I Campeonato Nacional de Semi-rápidas—Individual 

e o  I Campeonato Nacional de Semi-rápidas— Equipas e no dia 4 de Junho o I Campeonato Nacional de 

Rápidas—Equipas e o  I Campeonato Nacional de Rápidas— Individual. 

Cabo Verde acabava de despertar para as competições de  xadrez . 
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I CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO 

A ilha do Sal foi palco do I Campeonato 

Nacional Individual Absoluto, prova rai-

nha do calendário nacional. De  8 a 11 

de Setembro, 6 xadrezistas (ao 5 cam-

peões regionais e o melhor Elo Nacio-

nal), disputaram o primeiro título máxi-

mo do xadrez nacional. 

Ao fim de 5 sessões, António Monteiro 

sagrou-se no primeiro campeão nacional de xadrez. 

Assim fechavam as competições da época desportiva de 

2016/17, onde, das competições programadas, só o Campeonato Nacional de Equipas não se realizou. 

Mesmo assim, nesta primeira época, conseguiram-se realizar 5 competições nacionais. Além destas com-

petições foram também realizados 5 campeonatos regionais, o que dá uma boa performance para uma 

federação em início de vida. 

I CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS 

As competições da época 2017/18, iniciaram-se em Janeiro de 2018 na cidade do Mindelo, com a realiza-

ção de 17 a 21 do I Campeonato Nacional de Equipas. 
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Seis equipas disputaram este torneio que contou 

com a participação de um Grande Mestre (o n.º 2 do 

ranking de Portugal) e 2 Mestres Internacionais (um 

cubano e um espano argentino) que muito valoriza-

ram a  competição 

Assim, em 21 de Janeiro, Cabo Verde conheceu a 

primeira equipa campeã Nacional de Xadrez: a 

“Pinéu Chess” de S. Vicente,. 
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II CAMPEONATOS NACIONAIS DE RÁPIDAS E SEMI RÁPIDAS 

Paralelamente ao I Campeonato Nacional de Equipas, de 18 a 20 de Janeiro, decorreram os II Campeona-

tos Nacionais de Rápidas e Semi-rápidas, tornando assim, nestes dias, a cidade do Mindelo como a capital 

do xadrez nacional, 

I CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 

O xadrez voltou ao Sal de 6 a 8 de Abril 

para a realização dos primeiros Campeo-

natos Nacionais de Jovens. 

Em plenas férias da Páscoa, cerca de 30 

jovens, divididos por três escalões etários 

(Iniciados, Juvenis e Juniores) discutiram 

os 3 títulos nacionais em disputa demons-

trando que o xadrez em Cabo Verde tem 

seguidores. 

 Participaram jovens de S. Vicente, Sal, 

Praia e S. Nicolau, sendo de salientar que 
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dos 5 jovens que representaram S. Vicente, 3 deles são meninos de rua que se encontram no Centro Social 

SOS. Aqui o xadrez, a demonstrar também a sua função social. 

 

II CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO—Preliminar 

 

O CNIA 2018, foi desenhado com novo figurino. Ao 

invés, do que aconteceu na época passada, os cam-

peões regionais não ficaram imediatamente aptos 

para disputar o título Nacional. Em 2018 a FCX op-

tou por introduzir uma fase preliminar no CNIA, de 

forma a apurar 3 jogadores a juntar ao campeão da 

época passada e aos 2 melhores rankings nacionais. 

A fase final decorreu no Mindelo de 31 de Maio a 3 de Junho, apurando os 3 últimos finalistas, num tor-

neio onde tinham lugar reservado os Campeões regionais e os campeões nacionais de jovens. Destaque-se 

que dos apurados só um deles era campeão Regional em título. 
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II CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO—Final 

De 4 a 8 de Julho de 2018, o Centro de Estágio da FCF no Mindelo, 

acolheu a fase final do II Campeonato Nacional Individual Absoluto, 

com a participação de 6 xadrezistas. 

Além de apurar o título de Campeão Nacional, este torneio tinha a 

aliciante de selecionar 4 jogadores que iriam constituir a primeira 

selecção nacional de xadrez e que iriam disputar a 43.ª Olim-

píada da modalidade a decorrer em Batumi (Geórgia). 

 

 

Resumindo, durante um ano (3 de Junho de 2017 a 8 de Junho de 2018, a FCX já organizou 15 competições 

nacionais: 

1.I Campeonato Nacional Individual de Semi-rápidas; 

2.I Campeonato Nacional Equipas de Semi-rápidas; 

3.I Campeonato Nacional Equipas de Rápidas; 

4.I Campeonato Nacional Individual de Rápidas; 

5.I Campeonato Nacional Individual  Absoluto; 

6.I Campeonato Nacional de Equipas; 

7.II Campeonato Nacional Individual de Semi-rápidas; 

8.II Campeonato Nacional Equipas de Semi-rápidas; 

9.II Campeonato Nacional Equipas de Rápidas; 

10.II Campeonato Nacional Individual de Rápidas; 

11.I Campeonato Nacional de Iniciados; 

12.I Campeonato Nacional de Juvenis; 

13.I Campeonato Nacional de Juniores; 

14.II Campeonato Nacional Individual  Absoluto—fase preliminar; 

15.II Campeonato Nacional Individual  Absoluto—fase final. 
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Divulgãçã o e fomento 

COMPONENTE INTERNACIONAL 

43.ª Olimpíada 

Pela primeira vez, uma selecção de  Cabo Verde, participou numa competição de xadrez, mais concreta-

mente na 43.ª Olimpíada que se realizou em Batumi (Geórgia) de 23 de 

Setembro a 6 de Outubro de 2018. 

Entre 184 Equipas na secção Open, a nossa selecção obteve o 170.º lugar, 

com o mesmo número de pontos (7) que o 159.º. Esta primeira participa-

ção terminou com 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. 

 

 

 

 

 

Pretendia a FCX utilizar todos os meios possíveis para a divulgação e fomento da prática da modalidade, 

pelo que se manteve em permanente contacto com a comunicação social, promovendo actividades desen-

volvidas e a desenvolver.  Prova disso são as diversas peças produzidas na imprensa escrita, internet, rádio 

e TV, como pode ser atestado através dos links abaixo indicados: 

TELEVISÃO 

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=48359 

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=48343 

http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=47&id_cod=50153 

http://rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=58398 

http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=47&id_cod=58603 

http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=47&id_cod=58745 

http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=47&id_cod=58746 

http://videos.sapo.cv/sWKIuIMMG3UnwVVtoH4H 

http://videos.sapo.cv/cmVbl5ZuzA3FmAYi5zos 

http://www.tcv.cv/index.php?paginas=47&id_cod=64946 

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=65127 

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=65128 

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=65129 

http://videos.sapo.cv/SWIWNVzAuLHNqsBpYjzH 

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=48359
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=48343
http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=47&id_cod=50153
http://rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=58398
http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=47&id_cod=58603
http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=47&id_cod=58745
http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=47&id_cod=58746
http://videos.sapo.cv/sWKIuIMMG3UnwVVtoH4H
http://videos.sapo.cv/cmVbl5ZuzA3FmAYi5zos
http://www.tcv.cv/index.php?paginas=47&id_cod=64946
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=65127
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=65128
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=65129
http://videos.sapo.cv/SWIWNVzAuLHNqsBpYjzH


Pág. 14 

http://videos.sapo.cv/tPz65ev2D69ZSaUlW9Rp 

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=68096 

http://videos.sapo.cv/NkrBIBouOegvgVFri2eU 

http://www.rtc.cv/desporto/index.php?

paginas=13&id_cod=70008 

http://www.rtc.cv/desporto/index.php?paginas=20 

http://www.rtc.cv/desporto/index.php?

paginas=13&id_cod=71925 

http://www.rtc.cv/desporto/index.php?

paginas=13&id_cod=72341 

 

RÁDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=d-MGGu8w42Q 

http://www.rtc.cv/rcv/index.php?paginas=9&id_cod=4587 

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=16072 

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=16077 

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=18780 

 

IMPRENSA ESCRITA 

http://anacao.cv/2016/04/11/arbitro-de-elite-ministra-curso-de-xadrez-no-mindelo/ 

https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/04/23/carlos-dias-arbitro-internacional-de-xadrez-cabo-verde-

vai-a-breve-trecho-fazer-parte-da-grande-familia-mundial-do-xadrez/48423 

https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/06/26/arrancou-o-ii-festival-de-xadrez-na-boa-vista/49175 

https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/06/27/xadrez-comecou-sem-surpresas-o-ii-torneio-

internacional-da-boa-vista/49192 

https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/10/09/francisco-carapinha-espero-que-2017-seja-o-ano-do-

inicio-das-competicoes-nacionais/50466 

https://expressodasilhas.cv/desporto/2017/09/10/xadrez-finalmente/54610 

http://anacao.cv/2017/09/13/antonio-monteiro-sagra-campeao-nacional-xadrez/ 

https://expressodasilhas.cv/n56106 

https://expressodasilhas.cv/desporto/2018/03/25/sal-acolhe-1os-campeonatos-nacionais-de-

jovens/57263 

https://expressodasilhas.cv/desporto/2018/04/08/francisco-carapinha-a-realizacao-do-seminario-de-

arbitros-em-cabo-verde-nao-e-produto-do-acaso-nem-sorte-de-principiante/57509 

https://expressodasilhas.cv/DF36 

https://expressodasilhas.cv/desporto/2018/05/13/muito-xadrez-em-cabo-verde/58064 

https://expressodasilhas.cv/DFA- 

 

http://videos.sapo.cv/tPz65ev2D69ZSaUlW9Rp
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=68096
http://videos.sapo.cv/NkrBIBouOegvgVFri2eU
http://www.rtc.cv/desporto/index.php?paginas=13&id_cod=70008
http://www.rtc.cv/desporto/index.php?paginas=13&id_cod=70008
http://www.rtc.cv/desporto/index.php?paginas=20
http://www.rtc.cv/desporto/index.php?paginas=13&id_cod=71925
http://www.rtc.cv/desporto/index.php?paginas=13&id_cod=71925
http://www.rtc.cv/desporto/index.php?paginas=13&id_cod=72341
http://www.rtc.cv/desporto/index.php?paginas=13&id_cod=72341
https://www.youtube.com/watch?v=d-MGGu8w42Q
http://www.rtc.cv/rcv/index.php?paginas=9&id_cod=4587
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=16072
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=16077
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=18780
http://anacao.cv/2016/04/11/arbitro-de-elite-ministra-curso-de-xadrez-no-mindelo/
https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/04/23/carlos-dias-arbitro-internacional-de-xadrez-cabo-verde-vai-a-breve-trecho-fazer-parte-da-grande-familia-mundial-do-xadrez/48423
https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/04/23/carlos-dias-arbitro-internacional-de-xadrez-cabo-verde-vai-a-breve-trecho-fazer-parte-da-grande-familia-mundial-do-xadrez/48423
https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/06/26/arrancou-o-ii-festival-de-xadrez-na-boa-vista/49175
https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/06/27/xadrez-comecou-sem-surpresas-o-ii-torneio-internacional-da-boa-vista/49192
https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/06/27/xadrez-comecou-sem-surpresas-o-ii-torneio-internacional-da-boa-vista/49192
https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/10/09/francisco-carapinha-espero-que-2017-seja-o-ano-do-inicio-das-competicoes-nacionais/50466
https://expressodasilhas.cv/desporto/2016/10/09/francisco-carapinha-espero-que-2017-seja-o-ano-do-inicio-das-competicoes-nacionais/50466
https://expressodasilhas.cv/desporto/2017/09/10/xadrez-finalmente/54610
http://anacao.cv/2017/09/13/antonio-monteiro-sagra-campeao-nacional-xadrez/
https://expressodasilhas.cv/n56106
https://expressodasilhas.cv/desporto/2018/03/25/sal-acolhe-1os-campeonatos-nacionais-de-jovens/57263
https://expressodasilhas.cv/desporto/2018/03/25/sal-acolhe-1os-campeonatos-nacionais-de-jovens/57263
https://expressodasilhas.cv/desporto/2018/04/08/francisco-carapinha-a-realizacao-do-seminario-de-arbitros-em-cabo-verde-nao-e-produto-do-acaso-nem-sorte-de-principiante/57509
https://expressodasilhas.cv/desporto/2018/04/08/francisco-carapinha-a-realizacao-do-seminario-de-arbitros-em-cabo-verde-nao-e-produto-do-acaso-nem-sorte-de-principiante/57509
https://expressodasilhas.cv/DF36
https://expressodasilhas.cv/desporto/2018/05/13/muito-xadrez-em-cabo-verde/58064
https://expressodasilhas.cv/DFA-
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INTERNET 

https://mindelinsite.cv/mestre-de-xadrez-sergio-rocha-acompanha-competicao-entre-criancas-da-sos/ 

https://mindelinsite.cv/campeonato-de-xadrez-acontece-este-fim-de-semana-em-sao-vicente-2/ 

http://theweekinchess.com/html/twic1193.html#28 

http://www.inforpress.publ.cv/xadrez-sao-vicente-acolhe-campeonatos-nacionais-17-21-do-corrente/ 

http://sportsmidia.cv/campeonato-nacional-de-xadrez/ 

http://sportsmidia.cv/nacional-de-xadrez-tem-participacao-de-arbitro-de-elite/ 

http://sportsmidia.cv/campeonatos-nacionais-de-jovens-em-xadrez/ 

http://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/10779-fide-arbiters-seminar-in-mindelo-

cape-verde.html 

http://www.santiagomagazine.cv/index.php/sociedade/1294-cabo-verde-acolhe-1-seminario-de-arbitros-

fide-e-campeonato-nacional-de-jovens-em-xadrez 

http://sportsmidia.cv/campeonato-nacional-individual-absoluto-de-xadrez/ 

http://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/10853-fide-trainers-seminar-in-sao-

vicente-cape-verde.html 

http://sportsmidia.cv/gui-vera-cruz-conquistou-a-fase-preliminar-em-xadrez/ 

A sítio oficial da Federação na internet é também uma forte aposta para divulgação e dinamização da mo-

dalidade. 

Em www.fcvx.org, além das notícias do xadrez nacional, podem ser encontrados regulamentos, 

comunicados, documentação oficial, fichas de inscrição nas diversas actividades, etc. 

Cada vez mais este será o meio de comunicação com os jogadores, árbitros, dirigentes, patrocinadores. 

 

 

https://mindelinsite.cv/mestre-de-xadrez-sergio-rocha-acompanha-competicao-entre-criancas-da-sos/
https://mindelinsite.cv/campeonato-de-xadrez-acontece-este-fim-de-semana-em-sao-vicente-2/
http://theweekinchess.com/html/twic1193.html#28
http://www.inforpress.publ.cv/xadrez-sao-vicente-acolhe-campeonatos-nacionais-17-21-do-corrente/
http://sportsmidia.cv/campeonato-nacional-de-xadrez/
http://sportsmidia.cv/nacional-de-xadrez-tem-participacao-de-arbitro-de-elite/
http://sportsmidia.cv/campeonatos-nacionais-de-jovens-em-xadrez/
http://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/10779-fide-arbiters-seminar-in-mindelo-cape-verde.html
http://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/10779-fide-arbiters-seminar-in-mindelo-cape-verde.html
http://www.santiagomagazine.cv/index.php/sociedade/1294-cabo-verde-acolhe-1-seminario-de-arbitros-fide-e-campeonato-nacional-de-jovens-em-xadrez
http://www.santiagomagazine.cv/index.php/sociedade/1294-cabo-verde-acolhe-1-seminario-de-arbitros-fide-e-campeonato-nacional-de-jovens-em-xadrez
http://sportsmidia.cv/campeonato-nacional-individual-absoluto-de-xadrez/
http://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/10853-fide-trainers-seminar-in-sao-vicente-cape-verde.html
http://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/10853-fide-trainers-seminar-in-sao-vicente-cape-verde.html
http://sportsmidia.cv/gui-vera-cruz-conquistou-a-fase-preliminar-em-xadrez/
http://www.fcvx.org
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Competiçã o 

 

Nos próximos dois anos a FCX pretende dar continuidade ao trabalho iniciado, promovendo formações 

mais específicas e com objectivos mais concretos, acrescentar competições ao quadro competitivo já rea-

lizado e iniciar a participação internacional. 

Dar mais qualidade e competências aos nosso agentes é uma das tarefas que nos propomos a promover 

através de formações específicas. 

 

 

SEMINÁRIO DE TREINADORES 

A realizar em 2019, numa parceria entre a FCX e a FIDE, pretende formar Treinadores, Monitores, Instru-

tores e Dinamizadores, devidamente licenciados pela FIDE; 

SEMINÁRIO DE ORGANIZADORES 

A realizar em 2019, numa parceria entre a FCX e a FIDE, pretende formar organizadores de competições 

internacionais devidamente credenciados pela FIDE. 

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES 

Deve ser apresentado e iniciado em 2019, o projecto de formação de professores do ensino básico e se-

cundário, para que estes façam a introdução do xadrez junto dos seus alunos. Espera-se que este seja o 

primeiro grande passo para a introdução do xadrez nas escolas. 

Este projecto envolve também uma componente prática de forma a que se avaliem os progressos dos 

alunos e que sejam introduzidas novas componentes de desenvolvimento e ensino da modalidade.  

INICIAÇÃO 

Já em fase de andamento, em algumas escolas e colectividades, com o objectivo de ensinar a modalidade 

a crianças e jovens. 

OUTRAS FORMAÇÕES 

Durante os próximos 2 anos, além das formações já aqui elencadas, procuraremos atender sempre ás 

necessidades demonstradas pelos n/agentes de modo a capacitá-los o melhor possível. 

 

 

COMPETIÇÕES FIXAS 

Pretende-se que nos próximos 2 anos se mantenham as competições que já se realizaram, ou seja: 

1.III e IV Campeonato de Rápidas—Individual; 

2.III e IV Campeonato de Rápidas— Equipas; 

3.III e IV Campeonato de Semi-Rápidas—Individual; 

4.III e IV Campeonato de Semi-Rápidas— Equipas; 

5.II e III Campeonato Nacional de Equipas; 

2 ãnos de ãctividãdes, projectãdãs 
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6.II e III Campeonato Nacional de iniciados; 

7.II e III Campeonato Nacional de Juvenis; 

8.II e III Campeonato Nacional de Juniores; 

9.III e IV Campeonato Nacional Individual Absoluto; 

 

NOVAS COMPETIÇÕES 

Pretende-se introduzir novas competições nos próximos dois anos e nas épocas em que para tal for possí-

vel,: 

1.Campeonato Nacional de Veteranos; 

2.Campeonato Nacional Feminino; 

3.Taça de Cabo Verde (Equipas) 

4.Taça de Cabo Verde (Individual). 

 

 

Procuraremos também estar presentes nos campeonatos africanos. 

 

 

 


