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Ciclo 2020 de Formações Contínuas para treinadores de 
grau I,II e III em B-learning: 

Pretendemos que os treinadores que têm ainda créditos em falta para a 
renovação do seu título de treinador, possam suprir essa lacuna e daremos 
preferência à sua inscrição. Esperamos também que os treinadores 
estagiários possam usufruir desta possibilidade. Poderão participar outros 
interessados filiados na FPX, que estejam ligados ao treino de xadrez.  

Quem pretender participar deverá enviar um email para formacao@fpx.pt. 
Os treinadores e treinadores estagiários estão isentos de pagamento de 
inscrição. Todos os restantes terão de pagar por cada ação de 6 horas uma 
taxa de inscrição de 5 euros por transferência para a conta da FPX 

4. Caos no tabuleiro  - 26, 27, 28 de março  sessões de 2 horas com início 

às 20:30 – Formador António Fróis e Sérgio Rocha. 

Caos no tabuleiro   

A maioria dos jogadores de Xadrez gostar de saber o que se passa no tabuleiro e ter o controlo 
das opções a desenvolver. Por esse motivo quando a posição se torna completamente 
imprevisível começa a existir desconforto e as avaliações das posições não ajudam muito à 
tomada de decisão. 

No entanto existem obviamente jogadores que se sentem completamente à vontade neste tipo 
de jogo ou apreciação, ou por questões de carácter ou simplesmente porque entendem por 
instinto o que se passa no tabuleiro. O Campeão Mundial Mikhail Tal foi um dos maiores 
exemplos deste estilo de jogo e Alexey Shirov considerado como o seu discípulo e cuja 
publicação "Fogo no Tabuleiro" é considerada como uma das mais ícones obras desta matéria. 

Tentaremos com a análise de este tipo de jogo trabalhar o desenvolvimento da intuição, 
cálculo, bem como a compreensão da "combinação ótima". 
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