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N.º 8/2019 COMUNICADO 
ASSUNTO: JOGOS AFRICANOS 2019 

I 
nicialmente agendado como 

Zone 4.4 U16 Youth Teams 

Championship 2019,  este 

torneio passou  a ser o Zone 

4.3 U16 Youth Teams Cham-

pionship 2019, em virtude das al-

terações efectuadas pela FIDE re-

lativamente às Zonas Africanas. 

Estas alterações retiraram Cabo 

Verde e S. Tomé e Príncipe1 da 

Zona 4.4, colocando-nos em zonas 

diferentes, nós na 4.2 e S. Tomé 

na 4.3. Seria suposto que as alte-

rações nas zonas só produzissem 

efeito á medida que os campeona-

tos zonais fossem terminando. As-

sim não o entendeu a CAX 

(Confederação Africana de Xa-

drez), de tal forma que o projectado Zone 4.4 U16 Youth Teams Championship 

2019, a realizar em S. Tomé, passou a ter a denominação da actual zona (4.3) 

daquele país lusófono. A comunicação desta alteração, foi efectuada recente-

mente ao país organizador pelo que Cabo Verde não faria parte dos países 

eleitos a participar no torneio já que pertence a uma zona diferente. 

Pelas excelentes relações existentes entre as Federações de Cabo Verde e S. 

Tomé, e tendo em consideração as démarches que já tínhamos desenvolvido 

para Cabo Verde marcar presença naquele torneio, a federação santomense 

conseguiu, junto da CAX, que Cabo Verde participasse no Zone 4.3 U16 Youth 

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

des Oficiais, potenciais patrocinadores e demais interessados.  
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1—Introdução 



Teams Championship deste ano, como equipa convidada. Assim, sendo conti-

nuamos a preparámo-nos para a participação naquela competição, dentro do 

programa que apelidamos de “Operação S. Tomé”. 

 

 

 

 

P 
ara este torneio, a organização definiu que cada equipa participante 

será constituída por 5 atletas, sendo que, obrigatoriamente, dois 

têm de ser do sexo feminino, de um treinador e/ou capitão da equi-

pa e um chefe de delegação. 

Assim, estabeleceram-se os seguintes critérios de selecção: 

1—Atletas masculinos 

Três primeiros classificados do Campeonato Nacional de Juvenis realizado na 

Praia em finais de Março deste ano; 

2—Atletas Femininos 

As 2 melhores atletas femininas participantes no Campeonato Nacional de Ju-

venis realizado na Praia em finais de Março deste ano; 

No caso dos atletas masculinos em virtude do 3.º classificado ter desistido à 

ultima da hora, a FCX encetou esforços para convocar um atleta que estivesse 

em condições imediatas de viajar (com passaporte válido). Nos atletas femini-

nos, em virtude da 2. ª classificada ter participado nos Jogos Africanos em Mar-

rocos e da 3.ª classificada ter declinado o convite, foi escolhida a atleta melhor 

classificada no  Campeonato Nacional de iniciados.  

 

 

 

Estabelecidos os critérios e os ajustamentos necessários, a equipa de xadrez 

selecionada para representar Cabo Verde no Zone 4.3 U16 Youth Teams Cham-

pionship 2019 é a seguinte: 
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2—Critérios de selecção 

3—Equipa Seleccionada 



Jason Lopes (Pinéu Chess—S. Vicente) 

É o actual Campeão Nacional de Juvenis, título 

conquistado em Março passado na cidade da 

Praia, num torneio onde venceu todas as suas 

partidas. Jason, nasceu em 07/08/2004. Foi 

identificado, pelo Centro Social SOS do Minde-

lo, quando vagueava e dormia nas ruas desta 

cidade. A partir daí, começou a participar com 

regularidade em algumas actividades enqua-

dradas no processo de recrutamento e selec-

ção das crianças em situação de rua, culminan-

do com o seu acolhimento, como interno, no 

Centro Social em Maio de 2015. 

O Jason fez parte do grupo de crianças que frequentaram a formação de inicia-

ção ao xadrez, ministrada pelo presidente da FCX no início de 2017 e do qual 

saíram 6 dos participantes nos II Campeonatos Nacionais de Jovens (3 que con-

tinuam em S.Vicente e 3 que actualmente estão na aldeia SOS da Assomada). 

Em Junho de 2017 participou numa simultânea conduzida pelo Mestre Interna-

cional português Sérgio Rocha, tendo sido um dos que se destacou por mostrar 

já alguma qualidade no seu jogo. 

Na sequência do projecto desenvolvido com o Centro Social SOS do Mindelo, o 

Jason foi inscrito na FCX através da Pinéu Chess, tendo logo em Julho de 2017 

participado no Regional Individual de S. Vicente, obtendo o 10.º lugar. 

Em Janeiro de 2018 participou nos Campeonatos Nacionais de Semi-rápidas, 

onde foi 34.º (em 54) na competição individual e fez parte da equipa C da Pinéu 

Chess. 

Participou nos primeiros campeonatos nacionais de jovens, que se realizaram o 

ano passado no Sal, onde não foi além do 10.º lugar na categoria de Juvenis. 

Ainda em 2018, participou nos Regionais de S. Vicente, de equipas, integrado 

na Pinéu Chess “B” e no individual absoluto onde ficou em 15.º. 

Antes da sua prestação nos II Campeonatos Nacionais de Jovens, Jason Lopes 

participou na edição de 2019 do Regional de Equipas de S. Vicente, novamente 

incluído na formação da Pinéu Chess “B”. 

Depois de um inicio de vida atribulado, actualmente, o Jason apresenta uma 

certa maturidade, aspecto denotado no seu próprio comportamento, tendo 
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deixado de querer ir para rua e tendo adquirido novos hábitos , facto que facili-

tou e muito a sua integração familiar.  

Márcio Santos (SCESBLS—S. Nicolau) 

Márcio dos Santos foi um dos primei-

ros jovens a ingressar o clube de xadrez 

da Escola Secundária Baltazar Lopes da 

Silva, tendo feito uma progressão nos 

resultados obtidos. Em 2018, no Cam-

peonato Nacional de Seimi-rápidas, foi 

o melhor sub-14. No mesmo ano, clas-

sificou-se em 3.º lugar no Campeonato 

Regional de S. Nicolau. 

Em Março deste ano, na cidade da 

Praia, sagrou-se vice-campeão Nacio-

nal de Juvenis. 

Recentemente, em  S. Nicolau, no Cam-

peonato Regional local, classificou-se na 2.ª posição o que lhe outorga o título 

de vice-campeão Regional. 

Humberto Landim (CXESOM-Sal) 

Tem 13 anos e é aluno do 9º ano da EBSOM - Escola Básica e Secundaria Olavo 

Moniz no Sal. Aprendeu a jogar Xadrez através da AXSAL - Associação de Xa-

drez do Sal participando nos programas como “Xadrez nas Férias” e “Xadrez na 

Escola”. Desde os 9 anos que participa nos torneios realizados no Sal, tendo 

jogado em quase todos . 

Com um Elo de 1630, Humberto Landim, é 

actualmente o jovem, nacional, melhor no 

ranking da FIDE, estando entre os 10 melho-

res nacionais. 

Humberto representa as cores do CX EB-

SOM - Clube de Xadrez EBSOM, Liceu onde 

estuda. É frequentador assíduo dos treinos 

de xadrez e está muito feliz pela oportuni-

dade de jogar na seleção nacional (sub 16) 

de Cabo Verde. 
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Divânia Spínola (CXESOM-Sal) 

Tem 14 anos e é aluna do 9º ano da EBSOM - 

Escola Básica e Secundaria Olavo Moniz no Sal. 

Aprendeu a jogar Xadrez com o pai, quando 

apenas tinha 6 anos e, desde aí,  tem participa-

do regularmente nos torneios organizados pe-

la Associação de Xadrez do Sal e também nos 

programas como “Xadrez nas Férias” e “Xadrez 

na Escola” implementados no Liceu. 

É atleta do Clube de Xadrez EBSOM, Liceu on-

de estuda e é a atual campeã feminino, tendo 

participado também no 2º Campeonato Nacio-

nal de Jovens 2019 na categoria de Juvenis realizado na Cidade da Praia, qualifi-

cando-se como a melhor feminino o que a garantiu a chamada para a seleção 

nacional de sub-16.  

Divânia considera que a prática do xadrez ajuda-a na escola, nomeadamente na 

disciplina de matemática.  

Jacira Almeida (Casa Benfica Praia) 

Jacira Almeida entrou em contacto com o xadrez aos 8 anos de idade quando 

estudava a 3ª classe. Como forma de ocupar os intervalos das aulas  o profes-

sor David Anes introduziu, aos seus alu-

nos, o ensino xadrez. A Jacira desde 

cedo se destacou dos demais, tendo 

participado em várias actividades reali-

zadas pela CMP no âmbito do xadrez e 

competições realizadas pela AXP. Em 

2018 classificou em segundo lugar no 

torneio sub 12 realizado no Condomí-

nio Praia 1 pela Associação de xadrez 

da Praia. 

No ultimo Campeonato Nacional de 

Iniciados, realizado em Março passado, 

classificou-se em 4.º lugar, sendo a melhor atleta do sexo feminino. 
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Mariano Ortega Amarelle nasceu em 1981 em 

Camaguey (Cuba) e é Licenciado em Cultura Físi-

ca e Recreação. Em Abril de 2012 foi-lhe atribuí-

do, pela FIDE, o título de Mestre Internacional 

de Xadrez. 

Depois de ter treinado atletas de xadrez na Ve-

nezuela e em Cuba, actualmente é Professor de 

Educação Física da Escola Básica e Secundária 

Básica Olavo Moniz, na ilha do Sal, participando 

na preparação dos atletas para os jogos escola-

res na ilha do Sal. 

Colabora assiduamente com a AX Sal mantendo ensinamentos de xadrez com 

os jovens da escola onde lecciona. 

 

 

A comitiva será chefiada pelo presidente da FCX que também irá ministrar uma 

formação em STP. 

 

 

Antes de viajar para São Tomé e Princípe, a comitiva fará, nos dias 19 e 20 de 

Setembro, um mini estágio na ilha do Sal, onde os atletas terão 4 sessões de 

treinamento com o treinador. 

A comitiva rumará para S. Tomé no dia 21 de Setembro, chegando por volta 

das 12:30 H locais. Ás 20:00 Horas será a Cerimónia de Abertura. 

O restante calendário será o seguinte: 

DIA 22 DE SETEMBRO  

10:00 H - Reunião Técnica (Capitão e chefe de missão)  

15:00 H - 1a Ronda  

DIA 23 DE SETEMBRO  

09:00 H - 2a Ronda  

15:00 H - 3a Ronda  
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4—Treinador/Capitão 

6—Calendário/Competições 

5—Chefe de missão 



DIA 24 DE SETEMBRO  

Passeios turísticos  

DIA 25 DE SETEMBRO  

09:00 H - 4a Ronda  

15:00 H - 5a Ronda  

DIA 26 DE SETEMBRO  

09:00 H - 6a Ronda  

DIA 27 DE SETEMBRO  

09:00 H - 7a Ronda  

17:30 H - Entrega de Prémios e Cerimônia de Encerramento.  

22:00 H - Check in no aeroporto  

DIA 28 DE SETEMBRO  

00:40 H—Partida de S Tomé;  

04:55 H—Chegada ao Sal;  

 

 

Mindelo, 19 de Setembro 

Pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez 
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