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Programa “Xadrez nas férias” para 
dinamizar modalidade na ilha do Sal
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O objectivo do programa “Xadrez 
nas Férias” é dinamizar o xadrez na ilha 
do Sal e também criar mais uma opção 
de tempos livres aos jovens estudantes 
que se encontram de férias e descobrir 
novos talentos. A iniciativa é da Asso-
ciação de Xadrez do Sal e do Centro 
de Juventude do Sal. As aulas tiveram 
início no dia 13 de Julho e decorreram 
todas as 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras, pelas 
18h00, no Centro Juventude do Sal. 

O programa arrancou timidamente 
com 14 participantes (crianças, adoles-
centes / jovens e adultos) mas no final o 
número aumentou para 40 e as sessões 
passaram a ser diárias. 

As aulas terminaram no dia 26 de 
Junho com o Mini Torneio “Xadrez nas 
Férias” em todas as categorias que, nas 
palavras do presidente da Associação 
de Xadrez do Sal, Sidney Spínola, de 
mini só teve o nome mesmo, “pois foi 
grande e estamos todos de parabéns”. 
Os vencedores foram: Sub-10 - Danilo 
Fonseca, Sub-15 - Marcello Reis e Sé-
nior - Maximiano Semedo.

As aulas foram ministradas por Sid-
ney Spínola e contaram com a colabo-
ração dos xadrezistas Ailton Morais 
(Campeão Regional Sub-20 de 2010), 
Jamilson Borges (Vencedor do Torneio 
Liceu 2009), e Carlos Moniz (Vencedor 
Torneio Município Sal 2012). 

“Xadrez nas Férias” contou ain-
da com o apoio da “Pinéu Chess” que 
ofereceu a cartilha “Vamos aprender a 
jogar Xadrez”, que se pode ver na fo-
tografia ao lado, distribuída a todos os 
participantes, e de Éder Pereira que ce-
deu a título de empréstimo um mural 
de Xadrez utilizado durante as aulas. 

Por António Monteiro

Para o presidente da Associação de 
Xadrez do Sal a realização do Mini Tor-
neio permitiu  terminar com chave de 
ouro a primeira parte do projecto “Xa-

drez nas Férias”. Sidney Spínola augura 
que esta iniciativa encontre eco em ou-
tras ilhas do país, sobretudo naquelas 
que já têm uma longa tradição do xadrez. 

Nesta edição não vamos propor aos 
leitores nenhuma partida de xadrez, 
mas sim alguns momentos do progra-
ma “ Xadrez nas Férias”. 


