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A ronda 9 correu bem à seleção absoluta: ganharam pelos parciais de 3,5-1,5. Todos os 

tabuleiros ganharam, exceto o GM Luís Galego, que defrontou o jogador mais forte da 

equipa de País de Gales no primeiro tabuleiro. Esta vitória foi moralizadora para equipa, e 

as duas últimas jornadas serão decisivas para determinar uma boa classificação da equipa 

portuguesa.   

 

Tab. 38   Portugal Elo - País de Gales Elo 3½: ½

38.1 GM Galego, Luis 2495 - IM Jones, Richard 2393 ½ - ½

38.2 IM Pereira, Ruben 2417 - Kett, Tim 2237 1 - 0

38.3 FM Ferreira, Jorge 2338 - CM Jones, Iolo 2243 1 - 0

38.4 FM Padeiro, Jose 2354 - Brown, Thomas 2104 1 - 0

 

Relativamente à equipa Feminina, não conseguiram superar a Colômbia, perdendo pelo 

resultado de 3,5-1,5. O único resultado positivo na equipa foi o empate da jogadora do 2º 

tabuleiro luso, a WFM Margarida Coimbra, contra uma adversária um pouco mais cotada. A 

Margarida está a fazer um bom campeonato até agora, sendo das jogadoras que mais 

pontuou. A júnior Maria Inês Oliveira perdeu pela primeira vez no torneio, o que prova que 

está realmente a realizar um bom torneio. Tal como a equipa absoluta, as duas últimas 

jornadas, caso corram bem, podem determinar uma boa classificação final da seleção 

feminina.  

 

Tab. 19   Colombia Elo -   Portugal Elo 3½: ½

19.1 WFM Salazar Cardona, Aura 2228 - WIM Leite, Catarina 2178 1 - 0

19.2 WFM Franco Valencia, Angela 2170 - WFM Coimbra, Margarida 2116 ½ - ½

19.3 WIM Chirivi Castiblanco, Jenny 2212 - Oliveira, Maria 1927 1 - 0

19.4 WFM Castrillon Gomez, Melissa 2181 - WCM Monteiro, Sara 1841 1 - 0
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Na ronda 10, o emparceiramento ditou os seguintes adversários para as equipas lusas: 

 

Torneio aberto: Mesa 30 

Portugal – Bélgica 

 

Torneio feminino: Mesa 27 

Portugal - Turquemenistão 

 

 

 

 

 
WFM Ana Baptista 

 

A WFM Ana Baptista foi uma das promessas jovens Portuguesas que se concretizou ao 

longo dos anos: desde pequena que começou a jogar, e apresenta um curriculum 

impressionante ao nível da modalidade, principalmente quando era jovem: ficou em 5º lugar 

no escalão sub-10 no Campeonato Mundial, foi por diversas vezes Campeã Nacional 

Absoluta nos escalões jovens, ficou em 1º lugar no Campeonato da União Europeia no 

escalão de sub-14 e já foi por duas vezes Campeã Nacional Feminina. A Ana já representou 

Portugal várias vezes na Olimpíada, apresenta um elo de 2152 e joga pelo Clube de 

Odivelas.  
  

Pergunta 1:Quantas Olimpíadas já jogaste? Qual foi a tua preferida? 

Ana Baptista: Já participei em 4 Olimpíadas: em 2004, Calviá, 2006 em Turim, 2008 

Dresden e agora esta em Istambul. A minha preferida foi a primeira, de Calviá, 

precisamente por ser a primeira, por poder ver os meus ídolos da modalidade, foi a mais 

2. Dia 11: Ronda 10 – Emparceiramento  

3. Entrevista com WFM Ana Baptista 
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entusiasmante. Gostei das pessoas, do ambiente, e também era bastante novinha, tinha 

apenas 14 anos. Em termos desportivos, a melhor foi a de Dresden, onde consegui o título 

de WFM – Mestre Fide Feminina.  

 

Pergunta 2: Quando eras mais nova, tiveste algum mediatismo pela imprensa como 

jogadora de xadrez. Achas que contribuiu de alguma forma (positivamente ou 

negativamente) para a tua carreira de xadrezista? 

Ana Baptista: Embora nunca tendo gostado propriamente deste mediatismo por parte da 

imprensa, pessoalmente não vejo que tenha havido grande contributo positivo ou negativo 

para a minha carreira. De resto, acho que esta projeção teve um efeito positivo na 

divulgação da modalidade.  

 

Pergunta 3: Como é que começaste a jogar xadrez e com que idade? 

Ana Baptista: Na escola primária em que andei, em Lisboa, havia aulas de xadrez com o 

Luís Reynolds, e foi assim, aos 7 anos que tive o primeiro contacto com o jogo e que tive a 

possibilidade de aprender, de entrar para um clube de xadrez, “Os Coruchéus” e de 

começar a participar em torneios. 

 

Pergunta 4: O que te fascina mais na prática do xadrez? 

Ana Baptista: Sempre senti imenso prazer em jogar xadrez e desde o início que fiquei 

fascinada por este jogo, pela dinâmica incrível de todas as peças de dois exércitos a 

confrontarem-se num pequeno tabuleiro, mas por ter entrado logo em competição, acho que 

acabava por dar mais importância à competição e aos resultados do que ao prazer que 

tirava das partidas.  

Hoje em dia, talvez por ter estado afastada da modalidade, por questão pessoais, vejo 

agora o xadrez de outra forma, embora, principalmente em campeonatos por equipas, dê 

mais importância à parte da competição. Contudo, esse afastamento não foi total, continuei 

a jogar campeonatos por equipas, pelo GCO, e alguns torneios universitários. 

 

Pergunta 5: Quais são os teus planos a médio/longo prazo no xadrez? 

Ana Baptista: O que me interessa realmente é continuar ligada ao xadrez e voltar a jogar 

mais torneios regularmente.  

Quanto a um objectivo concreto, dado que tenho duas normas de WIM, passa por chegar 

ao título. Objectivo esse, que tinha pensado inicialmente para esta olimpíada, mas dado que 

não me está a correr bem em termos individuais, já é impossível nesta fase final. 

Felizmente, em termos colectivos, a equipa está a ter bons resultados. 
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Com a organização das Olimpíadas, a Federação Internacional de Xadrez organizou 
também em Istanbul o congresso anual com uma panóplia de sessões abordando as várias 
temáticas do Xadrez Internacional. O Presidente da FPX, Francisco Castro e a Vogal da 
Direcção da FPX, Ana Ferreira, têm participado nas mais variadas sessões, tendo recolhido 
importantes contributos para o desenvolvimento do Xadrez Nacional bem como 
conquistando sinergias com as mais variadas instituições internacionais na promoção 
comum do Xadrez. 
 
Programa do 83º Congresso da FIDE 
30/08/2012 
Chess in Schools Conference 
 
01/09/2012 
Rules & Tournament Reg Commission (RTR) 
Constitutional Commission 
Qualification Commission (QC) 
Social Chess Project (SCP) 
 
02/09/2012 
Swiss Pairings Programs Commission 
Trainer’s Commission (TRG) 
FIDE Statutes 
Commission for Women’s Chess (WOM) 
Arbiter’s Commission (ARB) 
 
03/09/2012 
Chess in Schools Commission (CIS) 
Technical Commission (TEC) 
Verification Commission (VER) 
Development Commission (DEV) 
Events Commission (EVE) 
Ethics Commission (ETH) 
 
04/09/2012 
FIDE Statutes 
Qualification Commission (QC) 
Constitutional Commission 
Commonwealth Chess Association 
Iberoamerican Chess Association 
Medical Commission (MED) 

4. 83º Congresso da FIDE 
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ECU Meeting 
 
05/09/2012 
Executive Board 
ECU Meeting 
 
06/09/2012 
African Continental Meeting 
European Continental Meeting 
American Continental Meeting 
Asian Continental Meeting 
 
07/09/2012 a 09/09/2012 
FIDE General Assembly 
 
 
Deixamos aqui um pequeno resumo de algumas das sessões mais interessantes. 
 
Rules & Tournament Reg Commission (RTR) 
Uma sessão bastante técnica, específica para técnicos e árbitros. Foram abordados muitos 
aspectos técnicos do Xadrez, como a promoção do cheque-mate e aspectos regulamentares 
dos torneios. 
 
Trainer’s Commission (TRG) 
Uma das comissões mais interessantes, onde foram discutidos aspectos inerentes aos 
treinadores e ao seu enquadramento no mundo do Xadrez. Foram passados bastantes 
casos práticos e boas práticas internacionais que podem e devem servir de trampolim e de 
exemplo para planos internos de desenvolvimento. O sistema de treinadores da FIDE foi 
bastante explicado e enquadrado na dinâmica internacional. 
 
Chess in Schools Commission (CIS) 
 

 
Da esquerda para a direita: Kevin O'Connell (Secretário geral da CIS) e Francisco Castro (Presidente FPX) 
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Outra das comissões onde a temática teve maior interesse por parte dos participantes. 
Foram apresentados pontos de interesse e de inclusão do Xadrez nas Escolas, aproveitando 
casos de grande sucesso internacional. 
 
O Presidente da Comissão Ali Nihat Yazici, igualmente presidente da Federação Turca de 
Xadrez, e o Secretário-geral da comissão o Irlandês Kevin O'Connell afirmaram que a 
vontade da FIDE é que com o projeto CiS100 chegar a um número elevado de países.  
 
Foram realizadas duas apresentações principais, estando ambas as conferência disponíveis 
em http://cis.fide.com. 
 
a) Na primeira foi apresentada por Alexander Kostyev que apresentou o Bacharelato em 
Cultura Desportiva especialidade em Xadrez da Universidade Estatal de Sociologia de 
Moscovo. Alguns dos melhores jovens xadrezista do Mundo encontram-se a estudar e 
treinar lá. Este foi um exemplo duma universidade russa que tem um curso de xadrez no 
Ensino Superior, aliando a prática intensiva da modalidade no ambiente académico. Uma 
forma de potenciar jovens craques na modalidade num ambiente universitário, tendo 
produzido dezenas de grandes jogadores nos últimos anos. Fazendo a ponte para a 
realidade portuguesa, apenas existiria um jogador nesse patamar de qualidade, o Jorge 
Ferreira, que está actualmente a representar a Selecção Nacional Absoluta.  
b) A segunda apresentação teve como palestrante um jornalista espanhol, o Leontxo Garcia, 
especialista no Xadrez que apresentou alguns benefícios para a saúde mental daqueles que 
praticam a modalidade.  
Referiu que existem estudos científicos que claramente comprovam que a prática de xadrez 
inibe o desenvolvimento de Alzheimer. Foi aliás referido que são praticamente 
desconhecidos ocorrências desta doença em mestres de xadrez com idade avançada. 
 
Após as apresentações, cerca de 15 pessoas de países diferentes falaram do estado do 
xadrez nas escolas nos seus países, apresentando diversos métodos diferentes de 
integração e promoção. Um dos aspectos mais importantes prende-se com a organização 
do Xadrez nacional, que aliada tudo na mesma estrutura aproveitando as sinergias 
nacionais e regionais, possibilita uma real e eficaz estruturação do Xadrez nas várias 
vertentes, desde o ambiente escolar até ao ambiente federado, passando pelas várias 
etapas do crescimento dos jogadores. Aliás, é opinião unânime que o impacto da existência 
de xadrez nas escolas tem benefícios enormes não só para o xadrez dos países como ajuda 
a desenvolver um projecto educativo global mais eficiente. 
 
 
 
 
 
 

http://cis.fide.com/
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Commission for Women’s Chess (WOM) 
 

 
Momento de entrega do troféu à Campeã Feminina Mundial Yifan Hou, entregue pela GM Susan Polgar 

 

A Comissão para o Xadrez Feminino da FIDE foi presidida pela Grande Mestre (GM) 
Susan Polgar – que por sua vez é a irmã da melhor jogadora de sempre e número 1 do 
top mundial feminino Judite Polgar – e pela IM Martha Fierro. Começaram por uma 
entregue solene de um trofeu à Campeã Mundial Feminina Yifan Hou, de nacionalidade 
chinesa, que apresenta neste momento um elo de 2599 e é a número 3 do top ranking 
mundial feminino. Este trofeu foi desenhado exclusivamente para esta homenagem à 
Campeã Mundial.  
 
A GM Susan Polgar começou por apresentar a evolução do xadrez feminino a nível 
mundial nos últimos anos: referiu que em 1991 só existiam 3 mulheres GM, que em 2001 
existiam 6 e que agora no ano de 2012 já existem 27, o que por sua vez prova a evolução 
da força de jogo feminino. Também realçou o facto de actualmente 20 jogadoras 
possuírem um Elo acima dos 2500, o que se torna mais um reforço da força de jogo das 
mulheres.  
 
Continuou por insistir no facto de que era importante cada vez mais mulheres jogarem 
xadrez: são mais “media friendly”, ou seja, acabam por ter uma relação muito mais 
empática e cordial com a imprensa, são mais sociáveis e que trazem outro encanto ao 
xadrez.  
 
De seguida, a Martha Fierro explicou algumas actividades desenvolvidas por esta 
comissão nos últimos dois anos, como é o caso do Curso Online para Árbitras da FIDE 
que decorreu em várias sessões em Espanhol e em Inglês. Mostrou também o website da 
Comissão aos participantes e como o poderiam consultar através do site da própria FIDE.  

 
 
 


