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N.º 6/2020 COMUNICADO 
ASSUNTO: ÉPOCA 2020—COVID 19 

N 
a reunião realizada na passada Sexta-feira dia 8 de Maio, com o 

Sr. Ministro do Desporto, Dr. Fernando Elísio Freire e com as Fe-

derações desportivas Nacionais, o membro governativo aconse-

lhou as federações, devido à situação da pandemia causada pelo 

COVID-19, a terminarem de imediato a sua actual época desportiva. 

A Federação Caboverdiana de Xadrez (FCX), representada na reunião pelo seu 

presidente, considerou que essa proposta não se enquadrava bem com as ac-

tividades do xadrez nacional pelos seguinte motivos: 

1. A época nacional do xadrez  corresponde ao ano civil, pelo que a nossa 

época de 2020 está agora no início e só deverá terminar em Dezembro. 

Ou seja se terminasse agora, como foi sugerido pelo Sr. Ministro da tute-

la, estaríamos a terminar uma época com 7 meses por cumprir; 

2. A FCX está a realizar competições on-line que não afectam o protocolo 

sanitário, antes pelo contrário, evita que os jogadores saiam de casa. 

Terminando agora a época, essas competições também teriam de termi-

nar, o que nos pareceu não fazer sentido. 

Pelos factos apresentados, foi entendido que a FCX poderia continuar a sua 

época de 2020, continuando a promover competições on-line e suspendendo, 

até ao próximo mês de Outubro, as competições presenciais, altura em que 

será reavaliada a possibilidade de, até final desta época (Dezembro), vir a rea-

lizar competições desse género respeitando sempre os protocolos sanitários e 

as decisões governamentais ou emanadas por outras entidades competentes. 

No dia seguinte a esta reunião das Federações Desportivas com o Ministro da 

tutela e, perante o que nela aconteceu, a direcção da FCX, reuniu-se e por 

unanimidade decidiu o seguinte: 

1. Continuar a promover e organizar competições on-line; 

2. Continuar, até Outubro, com a suspensão das competições presenciais; 

Para conhecimento das Associações Regionais, da Imprensa, das Entidades Oficiais, potenciais patro-

cinadores e demais interessados.  
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3. Em Outubro reavaliar a situação e de acordo com o que tiver sido estabe-

lecido pelo Governo e pelas Entidades competente, verificar a viabilidade 

de organizar pelo menos 2 provas, presenciais, a saber: 

a) Campeonato Nacional Individual Absoluto (CNIA); 

b)Campeonatos Nacionais de Jovens (CNJ), esta competição, se possí-

vel, deverá realizar-se em altura de férias de Natal. 

A escolha recaiu sobre estas 2 provas pelo facto do CNIA ser a principal prova 

do calendário nacional e porque, terminado este ano, alguns jovens mudarão 

de escalão ficando assim impedidos de jogar o escalão ao qual pertencem este 

ano se não se realizarem os CNJ. 

Foi também decidido que, devido ás contingências existentes, ao realizar-se 

este ano o CNIA, ele será realizado em moldes diferentes ao que tem sido efec-

tuado até aqui e cujos pormenores serão divulgados quando da confirmação da 

sua realização. 

Solicita-se às Associações Regionais que sigam as recomendações, ou seja, 

mantenham suspensas, até Outubro, as actividades presenciais. 

A FCX, está a elaborar um programa de aulas e de treinos on-line, que terá ini-

cio brevemente, para apoiar nossos atletas durante este período.  
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