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1 Campeonato Nacional de Partidas Rápidas 2014/2015 - Equipas e Individual 

 
E foi na Maia a última prova do ano! E uma prova recheada mais uma vez, nesta edição do 
Campeonato Nacional de Partidas Rápidas 2014/2015, Equipas e Individual, encerrando as 
comemorações da Capital Europeia do Desporto que a cidade da Maia comemorou em 2014. Esta 
prova que teve o apoio do O Amanhã da Criança, Academia de Xadrez da Maia e da Câmara 
Municipal de Maia, foi mais um dos grandes torneios para o final do ano civil. 
 
Um dia de xadrez, com um ritmo frenético de jogos, chegando alguns jogadores a efetuarem 18 jogos 
de xadrez no total das 2 competições. Na prova de equipas, na parte da manhã, foram 30 as equipas 
presentes nesta edição, num total de 120 jogadores. A prova individual, na parte da tarde, contou 
com 103 jogadores representando 20 clubes diferentes, tendo sido disputado em paralelo o I Open 
Jovem de Xadrez da Maia, um torneio apenas para jovens com mais de 100 participantes. Um dia 
cheio de xadrez na Maia nesta época natalícia. 
 
Na parte da manhã tivemos a realização da prova de equipas, que juntou 30 equipas, algumas delas 
estreantes nestas andanças. Ao final de 7 rondas, com constantes mexidas nos líderes ao final das 
Rondas, foi a Academia de Xadrez de Barcelos a vencer a prova, somando 5 vitórias e 2 empates com 
um total de 19 pontos e superiorizando-se às demais. Em 2º lugar fica a equipa da AEJ S. João da 
Madeira com 18 pontos, seguido do Sporting CP 'A' que depois da vitória na época passada garante o 
3º lugar do pódio com 17 pontos. 
 
»Classificação Prova Equipas - Chess-Results 
1º AX Barcelos 'A' - 19 em 21 
2º AEJ S. João da Madeira - 18 
3º Sporting CP 'A' - 17 
4º GD Dias Ferreira 'A' - 17 
5º GX Porto 'A' - 17 
6º Sporting CP 'B' - 16 
7º O Amanhã da Criança 'B' - 16 
8º GDR Amigos Urgeses 'A' - 16 
9º GX 113 'A' - 16 
10º CX-A2D 'B' - 15 
(...) 
 

A tarde ficou reservada para a prova individual, com os 103 a participar no Campeonato Nacional 
Individual de Partidas Rápidas, onde estiveram presentes 16 jogadores titulados 
internacional e nacionalmente, tornando as 11 rondas da competição bastantes renhidas e 
competitivas pelos lugares cimeiros da classificação. E no final foi um jovem a conquistar o 
seu primeiro título de Campeão Nacional absoluto, superiorizando-se aos mais experientes e 
principais candidatos. O André Sousa do GX Porto conquista assim o 1º lugar com 9,5 pontos 
em 11 possíveis. Seguiram-lhe 3 jogadores empatados com 8,5 pontos sendo que o Paulo 
Dias do Sporting CP e o David Martins do GD Dias Ferreira tiveram melhor critério de 
desempate e ficaram respetivamente em 2º e 3º lugar. 

http://chess-results.com/tnr154174.aspx?lan=10
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»Classificação Prova Individual - Chess-Results 
1º André Sousa, GX Porto - 9,5 em 11 
2º Paulo Dias, Sporting CP - 8,5 
3º David Martins, GD Dias Ferreira - 8,5 
4º Jorge Ferreira, GD Dias Ferreira - 8,5 
5º António Fernandes - 8,0 
6º Henrique Aguiar, AEJ S. João da Madeira - 8,0 
7º Carlos Carneiro, AXPortugal / Atlantidiagonal - 8,0 
8º Miguel Silva, Sporting CP - 7,5 
9º Pedro Rego, Sporting CP - 7,5 
10º Nuno Guerreiro, ADRC Mata de Benfica - 7,5 
 (...) 

 
 
Esta prova encerrou o ano de 2014, mas as provas nacionais arrancam já em janeiro de 2015 com 
uma grande prova: o Campeonato Nacional Veteranos 2014/2015, que novamente juntará as provas 
de Rápidas, Semi-Rápidas e Lentas. Depois de em 2014 a FPX ter organizado um grandioso 
Campeonato Europeu de Veteranos, voltamos às provas nacionais neste escalão. Será de 10 a 15 de 
janeiro num local fantástico de Portugal, em São Pedro do Sul, que os veteranos irão disputar estes 3 
títulos nacionais, nos diferentes escalões de +50 e +65, uma estreia nos campeonatos nacionais. 
 
Todas as informações em http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2014-2015/rapidas-equipas e 
http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2014-2015/individual-rapidas. 
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