
Segundo a FIDE (Federação Interna-
cional de Xadrez) existem atualmen-
te 500 milhões de pessoas que jogam 
Xadrez em todo o mundo. Com o apare-
cimento das novas tecnologias 
existe agora cada vez mais facilida-
de em jogar Xadrez entre jogadores 
dos diferentes pontos  do globo.

Sabia que em 12 países da Europa o 
Xadrez é uma disciplina escolar e em 
alguns dos casos o desempenho no 
Xadrez é contabilizado na nota de 
matemática. O Xadrez é também visto 
como qualificação para o currículo 
profissional.

A primeira Universidade a ter um 
Clube de Xadrez foi a Universidade 
de Oxford em 30 de abril de 1869. 
Era assim então  criado o primeiro 
clube universitário do mundo.

O primeiro filme dedicado ao 
Xadrez tinha o nome de “Chess 
Fever”, gravado em 1925 e protago-
nizado pelo Campeão Mundial José 
Raúl Capablanca. Em setembro es-
treia “Pawn Sacrifice” a história 
do célebre Bobby Fischer, que 
venceu em 1972 a "Batalha da Guerra 
Fria" no match histórico de Xadrez 
contra o russo Boris Spassky.

DE XADREZ DO MUNDO

Sabia que o rei D.Sebastião (1554-
-1578) era um aficionado de Xadrez 
e jogava regularmente, sendo nessa 
altura conhecidas algumas partidas 
dele.

D.SEBASTIÃO

Na década de 1980, na EX-URSS, por 
duas vezes um jogador de Xadrez foi 
eleito atleta do ano, destacando-se 
entre praticantes de todas as outras 
modalidades. Foram eles,  Anatoli 
Karpov (1981)  e Garry Kasparov 
(1985).  

Os primeiros relógios de Xadrez 
eram ampulhetas com grãos de areia 
que serviam para controlar o tempo 
de cada jogador. O primeiro reló-
gio mecânico apareceu em 1883 no 
Torneio de Londres.

RELÓGIOS 

O primeiro Campeonato Mundial de 
Xadrez foi realizado em 1886 nos 
EUA. Venceu o Wilhelm Steinitz, ao 
chegar primeiro à 10ª vitória, 
contra 5 vitórias do Joahannes 
Zukertor e 5 empates, num total de 
20 jogos. Este foi o 1º dos 16 dife-
rentes Campeões Mundiais de Xadrez.

“Informações retiradas de diversos autores”
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ATLETAS DO ANO

CAMPEONATO MUNDIAL
O jogo mais longo de Xadrez de todos 
os tempos foi jogado por jogadores 
de nível internacional entre Ivan 
Nikolic e Goran Arsovic em Belgrado 
em 1989. Foram 269 lances durante 
mais de 20 horas e resultou num 
empate.

PARTIDA MAIS LONGA


