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15 de fevereiro de 2017  

 

   1. Final do Campeonato Nacional Individual Absoluto 2016/2017  
 

 

1 Sete xadrezistas já apurados 
 
 

Sete jogadores garantiram já o apuramento para a Fase Final do Campeonato Nacional Absoluto, que 
se realiza entre os dias 16 e 24 de Setembro de 2017, em local a designar. 
 
A Fase Final do campeonato anterior, o Torneio de Mestres e o Open de Portugal forneceram os sete 
xadrezistas já apurados, a saber: 
 
- António Fernandes, campeão nacional em 2015/2016. 
- Luís Galego, vice-campeão nacional em 2015/2016. 
- André Ventura Sousa, terceiro na fase final de 2015/2016. 
- Sérgio Rocha, terceiro classificado no Torneio de Mestres de 2017. 
- Pedro Rego, quarto classificado no Torneio de Mestres de2017. 
- Paulo Costa, sexto melhor português no Open de Portugal de 2017. 
- Ivo Dias, sétimo melhor português no Open de Portugal de 2017. 
 
Sérgio Rocha e Pedro Rego, os dois apurados através do Torneio de Mestres de 2017, ocupam as vagas 
dos dois primeiros, António Fernandes e Luís Galego, já apurados pela Fase Final de 2015/2016. 
 
Paulo Costa e Ivo Dias, os dois apurados através do Open de Portugal, ocupam as vagas de qualquer 
um dos cinco xadrezistas já apurados pela Fase Final de 2015/2016 e pelo Torneio de Mestres, que 
foram os cinco melhores portugueses no Open de Portugal. 
 
No caso de qualquer um destes xadrezistas não puder participar na Fase Final do Campeonato Nacional 
Individual Absoluto de 2016/2017 será substituído pelo melhor classificado na respetiva prova que 
conferiu o apuramento ao jogador ausente. 
 
Os restantes três apurados para a Fase Final do Campeonato Nacional Individual Absoluto serão o 
melhor português do Circuito Nacional de Clássicas e os dois jogadores com melhor Elo FIDE na lista 
de 1 de setembro de 2017.  
 

 

  


