
Associação de Xadrez do Sal recebe 20 tabuleiros novos de Xadrez da Islândia. 

A AXSAL recebeu, no passado dia 03 de Setembro, 20 tabuleiros novos de Xadrez oferecidos por 

funcionários da Meteorologia da Islândia (Icelandic Meteorological Office).  

Os novos materiais vão permitir um reforço dos trabalhos que a associação tem vindo a fazer junto das 

crianças e dos jovens.  

Tudo foi possível graças a uma viagem feita pelo presidente da AXSAL, Sidney Spínola a Islândia em 

missão serviço como funcionário da Meteorologia de Cabo Verde (INMG), nos finais do mês de Julho 

onde permaneceu por uma semana e que durante a sua estadia nos tempos livres quis conhecer melhor 

a capital Reykjavik que foi o palco do célebre campeonato mundial de Xadrez de 1972 entre Bobby 

Fischer (U.S.A.) e Boris Spassky (U.S.S.R.) vencida então pelo norte-americano. 

Com o apoio dos técnicos da Icelandic Meteorological 

Office foi possível o contacto com o clube de Xadrez 

“Reykjavik Chess Club” onde seguiu-se uma visita ao 

“quartel-general” do referido clube e em poucos minutos de 

conversa entre Sidney Spínola e Sr. Hrafn Jökulsson – 

Presidente do “Reykjavik Chess Club”, Spínola fez uma 

pequena explanação dos projectos que a AXSAL tem vindo a 

desenvolver especialmente no que toca a formação e aulas de 

Xadrez junto das crianças da Ilha, o Sr. Hrafn Jökulsson 

identificou-se de imediato com o projecto e quis apoiar criando parcerias com a AXSAL onde surgiram várias 

ideias de cooperação (intercambio entre jogadores, apoio em materiais de Xadrez, apoiar Cabo Verde na 

criação da Federação de Xadrez, participação de Xadrezistas Cabo-verdianos em torneios na Islândia, entre 

outros).  

Ainda no Clube (foto) entre duas partidas de 

Xadrez Spínola recebe 2 livros técnicos de Xadrez e 

fica a promessa por parte do Sr. Hrafn Jökulsson 

em tentar enviar para a AXSAL alguns materiais de 

Xadrez desde que conseguissem apoios financeiros 

para o efeito, e é nesta parte que entram os 

técnicos da Icelandic Meteorological Office tendo 

cada funcionário comparticipado com 1 “Chess 

Sets” (conjunto de jogo Xadrez, tabuleiro + 

peças) contabilizando um total de 20 tabuleiros 

novos que seria o numero possível em termos 

de peso carga avião, 45Kg, para o transporte a 

ilha do Sal na viagem de 2 técnicos Ólafur e 

Halldór que iriam participar no Workshop “Numerical 

Weather Prediction Systems and Seasonal Forecast for SIDS” de 02 a 05 de Setembro, Sal – Cabo Verde. 

 

No dia 03 de Setembro os técnicos Islandeses Ólafur e 

Halldór entregaram a AXSAL os 45 Kg em materiais de 

Xadrez, os tais 20 tabuleiros novos numa cerimónia 

paralela ao Workshop que vieram participar, com a 

presença da TCV registando o momento histórico para a 

AXSAL.  

 

 

Sidney Spínola Vs Hrafn Jökulsson 

Reykjavik Chess Club 

Spínola, Halldór e Ólafur 
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A AXSAL organizou um evento no dia 05 de Setembro para agradecer os técnicos Ólafur e Halldór bem como todos 

os outros funcionários da Icelandic Meteorological Office, que também contribuíram para esta bonita acção 

que irá incentivar ainda mais a prática da modalidade na Ilha, o evento teve a participação das crianças que 

estão a aprender o Xadrez com partidas rápidas, sessões fotográficas e apresentações em “slide shows” das 

actividades realizadas pela AXSAL.  

 

O evento terminou com um grito de agradecimento “THANK YOU ICELAND”. 

“Quero agradecer mais uma vez o bonito gesto que os meus amigos Ólafur e Halldór fizeram! E muito Obrigado a 

todos os funcionários da Meteorologia Islandesa! Amici Sumus” 

Sidney Spínola 

Presidente da AXSAL 

Associação de Xadrez do Sal 

Thank You Iceland 


