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COMUNICADO 
ASSUNTO: FORMAÇÃO DE MONITORES 

Q 
uando a FCX decidiu realizar o curso de formação para monitores 

de xadrez, tinha como finalidade a formação de agentes capazes 

de ensinar, promover e dinamizar a modalidade. 

Após a realização da formação e face ao grande número de parti-

cipantes e á qualidade dos mesmos, o formador (MI e FIDE Trainer Sérgio Ro-

cha) relatou-nos que nesta fase a FCX não deveria desperdiçar ninguém que 

esteja interessado em promover o xadrez, pelo que nenhum dos formandos 

deveria ser reprovado, mas sim, face ás notas obtidas, serem englobados em 

várias categorias. 

A FCX concordou com o que lhe era proposto e em consonância com o forma-

dor decidiu criar três (3) categorias para o exercício da actividade de 

“Monitores de Xadrez”. Assim, foram definidas, por ordem decrescente de 

hierarquia e qualidade, as seguintes categorias: 

 Instrutor Nacional; 

 Monitor Nacional 

 Dinamizador Nacional 

Após a aprovação das categorias, a FCX decidiu estudar e definir as competên-

cias para cada uma das categorias aprovadas. 

Após algumas consultas e estudos, em colaboração com o formador, a FCX 

aprovou, recentemente, essas competências, conforme o que é enunciado 

mais á frente. 

Foi também aprovado que o licenciamento nacional para o exercício da activi-

dade, em cada uma das categorias, fosse concedido pela FCX, a quem tivesse 

ficado aprovado nessas mesmas categorias, mediante um requerimento, cujo 

modelo se anexa, e o pagamento da respectiva taxa de licenciamento, de 

acordo com o que divulgamos conjuntamente com as competências.  

Para conhecimento das Associações Regionais, da Imprensa, das Entida-

des Oficiais, potenciais patrocinadores e demais interessados.  
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Além do licenciamento, para exercer a actividade, há a necessidade de estar 

filiado na FCX. O licenciamento é vitalício desde que não exista um interregno 

de mais de 5 épocas consecutivas sem haver filiação do agente. 

Caso exista uma promoção de categoria, para o licenciamento na categoria su-

perior, a respectiva taxa a pagar será o valor da diferença resultante do valor 

da taxa da categoria a licenciar e o valor da categoria anterior. 

A subida de categoria só é possível através de formação aprovada pela FCX. 

Assim, com base nos resultados obtidos na Formação do Mindelo realizada em 

Junho passado, estão aptos a licenciar-se nas respectivas categorias os forman-

dos indicados na lista anexa a este comunicado. O prazo de validade desta clas-

sificação é de 2 anos, pelo que quem constar na referida lista se não se licenci-

ar até ao final da época 2018/2019, deixa de poder fazê-lo com base nos resul-

tados da referida Formação. 

 

Pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

   O Secretário 
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DINAMIZADOR NACIONAL 

MISSÃO:  

• Espalhar o interesse pelo xadrez, especialmente junto das crianças; 

• Dinamizar o xadrez junto de Escolas, Clubes e Centros Comunitários; 

• Formar, organizar e gerir núcleos de Xadrez; 

APTIDÕES: 

• Ensinar o xadrez nas escolas de ensino oficial e em escolas de xadrez; 

• Ensinar as regras do jogo; 

• Organizar torneios e encontros de xadrez recreativos e escolares; 

• Organizar várias actividades dinamizadoras (ex: simultâneas); 

• Acompanhar jogadores em torneios escolares e recreativos; 

TAXA DE LICENCIAMENTO:  1.000$00  

 

MONITOR NACIONAL 

MISSÃO:  

• Espalhar o interesse competitivo do xadrez junto dos iniciantes; 

• Levar o xadrez competitivo para as Escolas, Clubes e Centros Comunitários; 

• Preparar núcleos de xadrez para a competição; 

APTIDÕES: 

• Ensinar o xadrez nas escolas de ensino oficial e em escolas de xadrez; 

• Ensinar as regras do jogo; 

• Ensinar regras elementares e preparar jogadores iniciantes para a competição; 

• Levar os jogadores a transitarem da fase recreativa para a competição; 

• Organizar torneios a nível local e regional e encontros de xadrez com intuito competitivo; 

• Acompanhar jogadores em torneios locais ou regionais; 

TAXA DE LICENCIAMENTO:  1.500$00  

 

INSTRUTOR NACIONAL 

MISSÃO:  

• Aumentar o nível competitivo dos jogadores, a nível nacional; 
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• Elevar os níveis de conhecimentos dos jogadores; 

• Incentivar a competição entre núcleos; 

APTIDÕES: 

• Ensinar o xadrez nas escolas de ensino oficial e em escolas de xadrez; 

• Ensinar as regras do jogo; 

• Ensinar os principais fundamentos sobre as fases do jogo; 

• Preparar os jogadores para as competições de nível nacional; 

• Organizar e preparar torneios a nível nacional, com o objectivo de fomentar a competi-

ção junto dos seus jogadores; 

• Acompanhar jogadores em torneios de nível nacional; 

TAXA DE LICENCIAMENTO:  2.000$00  
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INSTRUTORES NACIONAIS 

• Éder Márcio Leite Pereira 

• Sidney Stefan Moniz Barbosa Spínola 

• Emanuel Cristino Dos Santos Gomes 

• Iura Miranda 

• Carlos Alberto Mões Joaquim 

• Daniel Marcos Sousa Lopes 

• António David Cabral Anes Monteiro 

• António Carlos Pereira Brito 

• João Manuel Lizardo  

• Hermes Soares de Oliveira Costa 

• Luís de Pina Fernandes 

• Noel Miguel Lima Delgado 

• Octaviano Andrade da Graça 

MONITORES NACIONAIS 

• Arlindo Porfírio S. Fonseca 

• Carlos Vieira Ramos 

• Octávio Hernâni Fontes 

• Nelson Almeida Ramos 

• Carlos Manuel Santos Soares 

• Rui Manuel Nobre Oliveira Vera-Cruz 

DINAMIZADORES NACIONAIS 

• Luís Carlos Mendes Barros 

• Henry Roger Gomes Brito Fernandes 

• Augusto Sousa dos Reis 

• Luís Miguel Tavares Barbosa 

• José António Rocha Garcia 

• Arlindo Antão Rodrigues 

• Amaral Marcos de Morais Fortes 
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• Jorgino João Ramos 

• Rui Pedro Dias Silva 

• Jorge Vera - Cruz 

• Kennedy Batista Tavares 

• Arydson Fonseca Mota  


