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1. Campeonato Nacional Individual Semi-Rápidas 2014/2015 

  

1 Campeonato Nacional Individual Semi-Rápidas 2014/2015 

 
Disputou-se a 15 de novembro em Leiria a primeira prova individual da nova época 2014/2015. A 
prova organizada com apoio dos Corvos dos Lis, um dos mais recentes mais também dos mais 
dinâmicos clubes de xadrez, e da Câmara Municipal de Leiria, realizou-se no Estádio Municipal de 
Leiria e foi mais um grande momento de xadrez, nesta que é uma das provas mais apreciadas pelos 
jogadores nacionais. 
 
Foram 119 os participantes nesta edição, suplantando os 92 participantes da época passada em 
Carregosa. Com um leque muito interessante de jogadores, onde figuravam 17 titulados 
internacionais e nacionais em representação de 27 clubes diferentes, a prova foi disputada em 
elevado ritmo com uma forte presença de vários ex-campeões, entre os quais o Luís Silva do CX-A2D, 
que procurava o seu 3º título consecutivo, depois de vencer em 2012/2013 e 2013/2014. 
 
Mas no final das 7 rondas foi o António Fernandes, atual Campeão Nacional Individual Absoluto, que 
somou mais um título aos 6 que já havia conquistado neste ritmo de jogo, tendo sido o 1º em 
1985/1986 e o último em 2011/2012. A decisão do título ficou para a última ronda com o jogo entre 
o António Fernandes e o Vasco Diogo do Clube TAP que se mantinham empatados a liderar a prova 
com 6 pontos em 6 possíveis. Com o empate no último jogo entre ambos, o António Fernandes 
conquista o título com 6,5 pontos em 7 possíveis fruto de ter melhor desempate que o Vasco Diogo, 
ficando assim este em 2º lugar. A completar o pódio fica o Luís Silva do CX A2D com 6,0 pontos, 
superando o Alberto Ferreira e António Fróis que tiveram os mesmos pontos mas pior desempate. 
 
»Classificação - Chess-Results 
1º António Fernandes - 6,5 em 7 possíveis 
2º Vasco Diogo, Clube TAP - 6,5 
3º Luís Silva, CX-A2D - 6,0 
4º Alberto Ferreira, GX Porto - 6,0 
5º António Fróis, AX Gaia - 6,0 
6º Pedro Rego, Sporting CP - 5,5 
7º Cristiano Tieres, Clube dos Galitos - 5,5 
8º António Pereira dos Santos, Sporting CP - 5,0 
9º Miguel Silva, Sporting CP - 5,0 
10º Jorge Cruz, CX Montemor-o-Velho / CTGA - 5,0 
(...) 
 
No próximo sábado, dia 22, vamos à Figueira da Foz, para a realização do Campeonato Nacional 
de Jovens de Partidas Semi-Rápidas, onde são esperados mais de 250 jovens de todo o país para 
uma das grandes provas do ano. Esta prova servirá também de arranque para um dos grandes 
torneios de xadrez, o Torneio Internacional da Figueira da Foz que vai para a sua 8ª edição e se 
realiza da 23 a 30 de novembro, retomando este ano a sua organização. 
 
Todas as informações em http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2014-2015/individual-semi-
rapidas.  
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