
 

Este evento escaquístico  realiza-se de 2 a 7 de agosto, nas instalações da 

Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. Com um total de prémios 

de 2150 euros, este torneio reveste-se de particular importância na pro-

moção e desenvolvimento do “jogo das 64 casas” e começa a marcar ca-

lendário no panorama nacional, já que figura no Circuito Nacional de 

Lentas 2015, e até mesmo internacional, pois contará com a participação 

de 17 jogadores titulados (mais do dobro do número atletas de elite que 

participaram na edição anterior), estando representados  atletas de 6 paí-

ses: Angola, Argentina, Brasil, Cuba, Espanha e Portugal 

 

Em paralelo decorrerá no próximo dia 5 de agosto da parte de tarde, 

uma Prova de Partidas Rápidas denominada II Torneio da Associação de 

Pais e Encarregados Educação da Didáxis com prize-money de 250 euros. 
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O primeiro lance do Torneio foi jogado pela Vice-Presidente da Direção Pedagógica da 

Didáxis-Vale S.Cosme, Andrea Silva, seguindo-se a resposta do Vereador Mário Passos. 

 Mais informações: http://www.chess-results.com/tnr174617.aspx?lan=10&art=2&rd=4&turdet=YES&flag=30&wi=984 
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A Sessão de abertura contou com um momento musical inspirador proporcionado por 

alunos da Didáxis-Vale S. Cosme pleno de alma e sentimento! 

Decorridas três sessões, há 6 atletas que lideram a prova, com uma performance 100% 

vitoriosa, sendo de destacar o nº1 do Torneio, GM cubano Lelys Martinez (vencedor 

da 1ª edição), bem como, o jovem Mestre famalicense Ivo Dias (vencedor da 2ª edição), 

que sonham com a conquista do bicampeonato. 

Bem-vindos  à Cidade de Vila Nova de Famalicão! 
 

Pelo terceiro ano consecutivo, esta prova é organizada pelo Clube de Xa-

drez A2D em parceria com a Associação de Xadrez do Distrito de Braga 

contando com o apoio da Associação de Pais e Encarregados de Educa-

ção da Didáxis, Cooperativa de Ensino da Didáxis, Associação Académi-

ca da Didáxis, Federação Portuguesa de Xadrez e Câmara Municipal de 

Vila Nova de Famalicão. O Diretor do Torneio é o Professor responsável 

do CX A2D, Mário Oliveira, e a arbitragem está a cargo do Presidente 

da AXDB, Carlos Dias, e do Secretário da AXDB, David Fernandes. 

De realçar as intervenções do Vereador do Desporto, Mário Passos, e do 

Presidente da Federação Portuguesa de Xadrez, Francisco Castro. O 1º 

lance deste evento escaquístico foi efetuado pela Vice-Presidente da Dire-

ção Pedagógica da Didáxis Vale S. Cosme, Andrea Silva.  
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