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N.º 13/220 COMUNICADO 
ASSUNTO: CABO VERDE JÁ TEM UM MESTRE INTERNACIONAL 

Q 
uando a FCX estabeleceu contacto com o MI Mariano Ortega, pa-

ra que desempenhasse o cargo de Director Técnico Nacional, foi 

também colocada a hipótese de, num futuro próximo, o Mestre, 

bem como a sua esposa, Célia Rodriguez Guevara, também ela 

jogadora e formadora de xadrez, se transferirem de Cuba para Cabo Verde, ou 

seja, passarem a jogar com a nossa bandeira. 

Havendo interesse das partes em que isto se concretizasse, a FCX e Mariano 

Ortega, logo delinearam um plano para que viesse a ser possível essa preten-

são.  

Nesse plano, estava incluído a necessidade de dialogar com a Federação Cuba-

na de forma a obter a sua concordância para a transferência dos atletas, evi-

tando assim o possível mal-estar entre federações e o eventual custo de res-

sarcimento que Cabo Verde teria de pagar a Cuba. 

Estando agendado, para o final do passado mês de Fevereiro, o 90.º Congres-

so da FIDE, a FCX logo  elegeu ser esta a 

altura ideal para abordar a Federação 

Cubana  acerca da eventual transferên-

cia do MI Mariano Ortega e de Célia Ro-

driguez Guevara para Cabo Verde, sem 

que  fossem colocados entraves a essas 

transferências. 

Durante o 90.º Congresso da FIDE, não 

havendo, até então, contactos formais 

entre as duas federações, o presidente 

da Federação brasileira e também vice-

presidente da FIDE América, por solicita-

ção do presidente da FCX, apresentou-

lhe o seu homólogo de Cuba e foi a par-
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tir desta apresentação que os dois presidentes federativos iniciaram o diálogo.  

Durante esse diálogo, o nosso presidente expôs o interesse em que o casal Or-

tega representasse Cabo Verde esperando que para isso houvesse total concor-

dância da federação cubana. 

O presidente da federação cubana, mostrou envolvimento no assunto e estan-

do bastante agradado com a forma e o conteúdo do que lhe foi exposto  pelo 

presidente da FCX, logo, naquela altura, confirmou que, por ele, não colocaria 

qualquer obstáculo e consentiria que os dois atletas se transferissem para Cabo 

Verde no entanto, teria que colocar a questão á consideração da restante di-

rectoria da federação cubana. 

A partir dessa altura, foram trocadas algumas mensagens entre os dois presi-

dentes, reforçando a amizade e o bom relacionamento entre eles e entre insti-

tuições, até que no final do mês passado a FCX recebeu da Federação Cubana 

de Xadrez, o mail que consentia, sem obstáculos, as transferências solicitadas. 

De imediato, a FCX preparou os respectivos dossiês de transferência que envi-

ou para FIDE. 

Ontem, dia 10/06, recebemos da Federa-

ção Internacional, a informação que a 

partir daquela data, o MI Mariano Ortega 

e Célia Rodriguez Guevara tinham sido 

transferidos da Federação de Cuba para a 

Federação de Cabo Verde. 

Portanto, a partir de ontem, Cabo Verde 

já tem um Mestre Internacional de Xa-

drez, que num futuro próximo possa vir a 

disputar lugares cimeiros, principalmente 

nas competições africanas. 

Refira-se que no ranking da FIDE, o MI 

Mariano Ortega passou a ocupar o 1. Lu-

gar na tabela de Cabo Verde e Célia Ro-

driguez Guevara, o 2. Lugar. 

Com estas transferências, a lista nacional do Ranking Internacional, ficou assim 

ordenada: 
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