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1. Campeonato Nacional de Partidas Semi-Rápidas por Equipas 2014/2015 

  

1 Campeonato Nacional de Partidas Semi-Rápidas por Equipas 2014/2015 

 
O frenético mês de maio foi fechado com chave de ouro no dia 30 de maio, com a realização do 
Campeonato Nacional de Partidas Semi-Rápidas por Equipas 2014/2015 na Marinha Grande, nas 
instalações do Sport Operário Marinhense, onde também se assinalou o 26º Torneio de Xadrez 
Memorial Dr. José Vareda. Foi mais um momento de homenagem a dois grandes homens do Xadrez. 
Ao Dr. José Vareda, um homem da terra, e ao Mestre Joaquim Durão, um homem do Xadrez 
nacional. 
 
Com um total de 49 equipas inscritas e mais de 230 jogadores presentes, onde ninguém quis deixar 
de estar presentes nesta emblemática prova nacional, tivemos uma das maiores e apetecíveis provas 
do ano. Foi um torneio a 7 rondas, com um nível bastante elevado e um equilíbrio enorme, com 
indecisão na classificação final até aos últimos lances. Mas foi no final da 4ª ronda que se começou a 
vislumbrar o possível novo Campeão Nacional. Defrontaram-se GD Dias Ferreira e FC Barreirense ‘A’, 
2 dos principais favoritos, chegando a equipa do Barreiro a esta prova à procura do seu 3º título 
consecutivo. Mas a equipa de Matosinhos foi mais forte e venceu o jogo, isolando-se no 1º lugar e 
sem dar hipóteses até ao final da prova, vencendo assim o seu 1º título nesta 26ª edição depois de já 
ter conquistado o 2º lugar por 2 vezes nos últimos quatro anos. Em 2º lugar ficou a equipa Campeã 
nas duas últimas épocas, o FC Barreirense, seguido pela AEJ S. João da Madeira que depois do 2º 
lugar no CN Rápidas por Equipas, completa o pódio nas Semi-Rápidas. 
 
»Classificação - Chess-Results 
1º GD Dias Ferreira - 20 em 21 
2º FC Barreirense ‘A’ - 19 
3º AEJ S. João da Madeira - 17 
4º GD Cavadas ‘A’ - 17 
5º Sporting CP ‘A’ - 17 
6º GX Porto ‘A’ - 17 
7º AX Barcelos 'A' - 17 
8º GX Alekhine - 17 
9º FC Barreirense ‘B’ - 17 
10º AA Coimbra ‘A’ - 16 
(...) 
 
Chegamos assim ao final dum maio frenético e cheio de grandes emoções no CN Equipas, na Taça de 
Portugal por Equipas e no CN Semi-Rápidas por Equipas. Agora, viramos agulhas para o próximo fim 
de semana, onde no sábado a 6 de junho disputam-se os 3 jogos para apurar as 3 equipas da 3ª 
Divisão do Campeonato Nacional por Equipas 2014/2015 que irão disputar o título de campeão 
nacional do terceiro escalão. 
 
  3ª Divisão Fase Final - Eliminatórias - 6 de junho   

1 AX GAIA 'B' 
 

- 
 

O AMANHÃ DA CRIANÇA 2 

3 AXPORTUGAL / ATLANTIDIAGONAL 
 

- 
 

CLUBE DOS GALITOS 4 

5 CLUBE PEÕES DA CAPARICA 
 

- 
 

AMADORA XADREZ 6 

 

http://chess-results.com/tnr165130.aspx?lan=10
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No dia seguinte, no domingo, inicia-se o Torneio Nacional de Mestres e Torneios Nacionais de Honra, 
que decorrerão em Matosinhos de 7 a 13 de junho. A 20 e 21 de junho teremos a realização das 
Meias-Finais e Final da Taça de Portugal por Equipas 2014/2015, sendo que no dia 20 em Matosinhos 
será realizada a 5ª de 9 provas de apuramento do Circuito Nacional de Semi-Rápidas, o Torneio de 
Xadrez da União das Freguesias de S. Mamede Infesta e Srª da Hora sendo que fecharemos o mês 
com a realização da 15ª edição do Profigaia Open, a 3ª de 8 prova de apuramento do Circuito 
Nacional de Lentas, que decorrerá de 27 de junho a 3 de julho. 
 
Todas as informações em http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2014-2015/semi-rapidas-por-
equipas. 
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