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1. Sorteio Meias Finais 

  

1 Sorteio Meias Finais 

 
Depois de realizada a eliminatória dos 1/4 de Final, ficamos a conhecer as 4 equipas que garantiram a 
presença na Final Four. 
 
A Final Four realiza-se a 21 e 22 de junho na Academia de Xadrez de Gaia, atual detentor do troféu, 
com as Meias-Finais a realizar no dia 21 e a Final a ter lugar no dia 22. Os jogos serão disputados na 
Escola Profissional de Gaia, na Rua Diogo de Silves 231, 4400-109 Vila Nova de Gaia. 
 
Calendário 
- 1ª Eliminatória (1/128 final) 19 de janeiro de 2014  (Local) 
- 2ª Eliminatória (1/64 final) 2 de fevereiro de 2014  (Local) 
- 3ª Eliminatória (1/32 final) 22 de fevereiro de 2014 (Local) 
- 4ª Eliminatória (1/16 final) 5 de abril de 2014  (Local) 
- 5ª Eliminatória (1/8 final) 24 de maio de 2014  (Concentrado) 
- 6ª Eliminatória (1/4 final) 25 de maio de 2014  (Concentrado) 
- Meias-Finais   21 de junho de 2014  (Concentrado) 
- Final    22 de junho de 2014  (Concentrado) 
 
O sorteio foi realizado no dia 3 de junho de 2014, na sede da FPX, sorteando os dois jogos das Meias-
Finais. A Final será disputada pelas duas equipas vencedoras, sendo definido após as Meias-Finais as 
cores do jogo. 
 
 

Meias-Finais (1/2) - 21 de junho 

  ADRC Mata de Benfica 
 

- 
 

GD Dias Ferreira 'A'   

  Academia Xadrez Gaia 'A' 
 

- 
 

Sporting Clube Portugal   

 

Final - 22 de junho 

  
 

 
- 

 
 

  

 
 
 
Os clubes participantes de Lisboa terão direto ao alojamento de 21 para 22 no Colégio de Gaia, caso 
sejam apurados para a Final.  
  
No caso de haver interesse em opções de alojamento e alimentação deverão contactar 
competicoes@fpx.pt. 
 
Todas as informações podem ser consultas no site da FPX em 
http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/20132014/taca-de-portugal-equipas estando lá 
disponível o Mapa Geral com Calendário e Resultados.  
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