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O ano de 2017 é também por noventa razões um ano 
de festejos, pois desde 22 de Janeiro de 1927 existe 
oficialmente a Federação Portuguesa de Xadrez. 
E com ela várias gerações de xadrezistas, que aqui 
também homenageamos, que durante bem mais de 
noventa anos deram o seu contributo para a 
efeméride que este ano comemoramos. Um bem 
haja a todos!

Retomando o tema central desta publicação, a 
formação no xadrez em Portugal e o seu 
desenvolvimento, apraz-nos dizer, que decorridos 
seis meses nesta diligência, já foi desenvolvido 
algum trabalho. Todavia, nomeadamente nas ações 
de formação contínua para treinadores, a 
participação dos treinadores ficou aquém das 
nossas expetativas. Vão-me perdoar a insistência, 
mas a formação é fundamental para o 
desenvolvimento qualitativo da modalidade, o que 
aliás é um denominador comum a todas as áreas. 

Lançamos para este novo ano uma série de ações 
de formação diversas, quer ao nível da formação 
contínua, quer ao nível da inicial, procurando 
também uma maior abrangência geográfica. É 
fundamental valorizar a área do treino e do ensino 
do xadrez. Contamos com todos, pois o xadrez em 
Portugal merece este esforço.
Um bom ano.

Pela direção da FPX, António Bravo.



formação de treinadores

Ações de Formação para Treinadores 2017

Formação Contínua: Ações de formação contínua especifica registadas e validadas para 
Treinadores de Xadrez de Grau 1, 2, 3 - Créditos atribuídos a cada uma das ações: 1.2

Designação da Ação: Xadrez um jogo para todos
Data de início: 28/01/2017 - Local: Almada - Formador - João Leonardo
(Complexo Municipal dos Desportos, Alameda Guerra Junqueiro - Feijó)

Designação da Ação: Treino de Xadrez Online e base de dados
Data de início: 05/03/2017 - Local: Maia - Formador - Paulo Costa
(O Amanhã da Criança, Rua Dom Afonso Henriques, 1916 - Pedrouços - Maia)
Data de início: 19/03/2017 - Local: Leiria - Formador - Paulo Costa
(CCD Corvos do Lis, Galerias Alcrima, Avenida Heróis de Angola, r/c)
Data de início: 26/03/2017 - Local: Sintra - Formador - Paulo Costa
(Clube de Xadrez de Sintra, Rua Câmara Pestana, 29 A 2710-465 -Sintra)

Designação da Ação: O Xadrez em 2016. Parte 1: As Olimpíadas
Data de início: 12/03/2017 - Local: Vale. S. Cosme - Formador - António Frois
(Clube de Xadrez A2D, Avenida de Tibães, nr.119 Vale de S. Cosme)
Data de início: 19/03/2017 - Local: Lisboa - Formador - António Frois
(ADRC Mata de Benfica, Rua Actor Nascimento Fernandes 1-A. Lisboa)

Designação da Ação: O Xadrez em 2016. Parte 2: Os Campeonatos Mundiais
Data de início: 26/03/2017 - Local: Aveiro - Formador - António Frois
(Clube dos Galitos, Praça Dr. Joaquim Melo Freitas n.3, 3800-158 Aveiro)
Data de início: 02/04/2017 - Local: Lisboa - Formador - António Frois
(Clube Peões da Caparica, Rua Pedro Alvares Cabral, Escola EB1/ J1 de Vila Nova de Caparica)

Designação da Ação: Gestão de torneios. Swiss manager e transmissão 
em direto de partidas - a anunciar 

Designação da Ação: O Treino e o Fairplay no Jogo de Xadrez - a anunciar  

As inscrições para a formação contínua devem ser realizadas através do formulário disponível na 
página da Federação e enviadas para o email: formacao@fpx.pt. A inscrição nesta ação de formação 
tem um custo de 5 euros para treinadores de grau 1/2/3. 
Desde que exista possibilidade, poderão participar outros interessados e o custo da inscrição é de 5 
euros, a qual ficará condicionada à disponibilidade. Os pagamentos deverão ser efetuados para a 
conta: PT50 0035 0281 00009545 130 62 enviando o comprovativo de pagamento para o email: 
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renovação da cédula de treinador

formação de treinadores

Para cerca de duas centenas de treinadores de xadrez registados na plataforma PRODESPORTO aproxima-se o 
período de renovação da cédula profissional, cuja condição suficiente assenta na obtenção de 10 créditos (pelo 
menos 5 créditos em acções de formação contínua especifica (de xadrez) devidamente registadas. No entanto 
existem outras possibilidades de se obterem as 10 unidades de crédito – sendo Tutor de Estágios (máximo 5 crédi-
tos), quer ministrando as acções de formação contínua (máximo 5 créditos)

Ações de Formação para Treinadores 2017

Formação Inicial: 

Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau I
Data de início da componente específica: 11/03/2017 - Local: Lisboa   Formador: Sérgio Rocha
(11,12,17,18,21,24,25 e 26 de Março) 

Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau I
Data de início da componente específica: 25/02/2017 - Local: Gaia/Porto   Formador: Paulo Costa
(25,26 de Fevereiro e 10,11,15,17, 18 e 19 de Março) 

Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau I
Data de início da componente específica:25/03/2017 - Local: Coimbra   Formador: Paulo Costa
(25,26 e 29 de Março e 21,22,23,24 e 26 de abril)

Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau I
Local: Évora/Portalegre/Beja  Formador:Paulo Costa (data a designar)

Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau II
Data de início da componente geral: 01/06/2017 até 31/08/2017 (Teste presencial a 29/10/2017)  
Data de início da componente específica: 02/09/2017 - Local: Gaia/Porto   Formador: António Fróis
(2,3,9,10 setembro e 7,8,14 e 15 de outubro) (Teste presencial de ambas as componentes 29/10/2017)
 
Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau II
Data de início da componente geral: 01/06/2017 até 31/08/2017 (Teste presencial a 29/10/2017)  
Data de início da componente específica: 02/09/2017 - Local: Lisboa   Formador: Sérgio Rocha
(2,3,9,10 setembro e 7,8,14 e 15 de outubro) (Teste presencial de ambas as componentes 29/10/2017)

Formação inicial de treinador de grau II: - Componente geral 60 horas por e-learning e componente 
especifica 60 horas presenciais. O custo desta formação inicial tem o valor de 135 euros.
As inscrições para a formação inicial devem ser realizadas através do formulário disponível na página 
da Federação e enviadas para o email: formacao@fpx.pt - Inscrição até 14 maio.
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ÉTICA NO XADREZ

Programa Ética no Xadrez a implementar a partir de 2017

As regras de convivência social e o bom senso podem ser suficientes, mas a reflexão ajuda a "automatizar" 
comportamentos mais corretos e a ter mais ponderação em situações imprevistas e intempestivas.

O fairplay envolve todos os agentes desportivos e não apenas os jogadores. Em particular, os treinadores, árbitros e 
diretores de prova têm um papel a desempenhar. 

No caso de crianças, os pais também estão envolvidos e desempenham um papel fundamental no assumir de valores 
da ética desportiva.

O bom conhecimento das regras do jogo e dos regulamentos das competições em que se participa são bons 
ingredientes para evitar situações negativas.

Este programa envolve duas componentes:

- Ações de formação e de sensibilização nos clubes formadores FPX.
- Projeto “Faz um Amigo”. Projeto dirigido a crianças e jovens, até aos 12 anos de idade também em parceria com 
Desporto Escolar.

Analisar a partida depois do jogo com o adversário – uma boa prática
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16.¥f3 ¦fc8 17.¦e1 e5?! 

[17...£d6 Talvez fosse mais seguro não definir nenhum peão e 
tentar trocar as torres, uma vez que a força das brancas reside 
na coordenação entre as 5 peças: cavalo , 2 bispos e 2 torres 
.] 18.¤e4! Apontando a d6, c5,  g5 o cavalo começa a dar 
dores de cabeça às pretas e vem aí o bispo de c1 !! 
18...f5??  
Erro grave de Ivan Salgado, expondo  perigosamente a 
posição do rei, deixa as peças brancas darem aso à sua 
imaginação.    
19.¦d1 £a7 20.¥e3 £f7 
Onde ir com a dama? Todas as casas têm problemas. 
[20...£e7 21.¥c5 £e6 22.¦d6 £e8 23.¤g5 h6 24.¦e6 £d8 
Invadindo  mortalmente o rei das pretas . 25.¦e7+± ] 
21.¤d6 £xb3 22.¤xc8 ¦xc8 23.¦d7+ ¢f6 24.¦ad1+- 

A posição de sonho de qualquer xadrezista. A dama nada 
pode fazer contra a coordenação dos poderosos bispos e das 
torres brancas. 24...f4 25.¦1d6+ ¢f5 26.g4+! 
Um detalhe que termina a partida, libertando o rei das brancas 
de algum problema de mate e deixando o rei das pretas 
completamente em rede de mate. 
26...fxg3 27.hxg3 h5 28.¥d1 £g8 29.¦e7 e4 30.f3 exf3 
31.¥c2+ 1–0

A PARTIDA DO MESTRE

Uma Vitória Histórica 

No Dia 8 de Setembro de 2016 deu-se um Portugal - Espanha em Xadrez na Olimpíada de Baku (Azerbaijão).
No primeiro tabuleiro enfrentaram-se o jovem Jorge Viterbo Ferreira (22 anos), candidato a grande mestre e uma das grandes 
estrelas do Xadrez espanhol da atualidade o galego Grande Mestre Ivan Salgado (com 25 anos).
O Jorge tinha brancas e fez um sacrifício de dama que os computadores avaliam como duvidoso, mas o nosso jovem mestre viu 
mais longe! Jorge achou que o dinamismo das suas peças coordenadas compensava largamente a força da dama e a 
superioridade material de peões do adversário. Este seu entendimento superior deu-lhe uma vitória espetacular em 31 lances 
sobre uma das maiores figuras do xadrez espanhol da atualidade.
Além da vitória, o excecional contributo teórico de Viterbo em provar mais uma vez que não devemos levar os computadores à 
letra. Mestre que é mestre deve verificar pelas suas próprias análises e conceitos se a avaliação do computador faz sentido.

Ferreira, Jorge (2511 - Salgado, Ivan (2662)
Baku Chess Olympiad | Open chess24.com (6.1), 08.09.2016 
[Frois]

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.£b3 dxc4 6.£xc4 
0–0 7.e4 a6 8.¥e2 b5 9.£b3 ¤c6
Ivan Salgado escolhe uma variante que nunca tinha jogado 
para fugir à preparação de Jorge Viterbo. O problema é que 
quando é assim, também não se tem a variante tão 
consolidada! 10.e5 ¥e6 11.exf6!? Jorge sacrifica a dama 
contra a equipa de Espanha! 11...¥xb3 12.fxg7 ¢xg7 
13.axb3 ¤xd4 14.¤xd414...£xd4 15.0–0 c6  

Novidade de Ivan Salgado! Os computadores valorizam esta 
posição como ligeira vantagem negra. As pretas têm dama e 
sete peões contra 3 peças menores e 5 peões das brancas, ou 
seja vantagem material das pretas .
Porém, o rei branco está completamente seguro e as peças 
brancas podem coordenar os 2 bispos, o cavalo e as torres. A 
jogada de Ivan pretende impedir o salto do cavalo a d5 e 
proteger a diagonal de a8.  [15...£b4 a melhor alternativa 
utilizada 10 vezes até hoje com 50%.

[Event "Hoogovens"] Van der Sterren, Paul-Timman, Jan 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.£b3 dxc4 6.£xc4 0–0 
7.e4 a6 8.¥e2 b5 9.£b3 ¤c6 10.e5 ¥e6 11.exf6 ¥xb3 12.fxg7 
¢xg7 13.axb3 ¤xd4 14.¤xd4 £xd4 15.0–0 £b4 16.¥f3 £xb3 
17.¥xa8 ¦xa8 18.¥e3 a5 19.¦fd1 a4 20.h3 e5 21.¤e4 £xb2 
22.¥g5 ¦a6 23.¤c5 ¦d6 24.¤e4 ¦c6 25.¦ac1 ¦xc1 26.¦xc1 
h6 27.¥f6+ ¢h7 28.¦d1 g5 29.f3 a3 0–1

Vejam esta ideia de Timman: sacrificar a torre de a8 para 
avançar dinamicamente a maioria do flanco de dama; 
15...£e5] 5




