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N.º 20/2020 COMUNICADO 
ASSUNTO: 20 DE JULHO—DIA INTERNACIONAL DO XADREZ 

N 
o próximo dia 20 de Julho, Segunda-Feira, comemora-se o Dia 

Internacional de Xadrez. Este é também o dia em que a Federa-

ção Internacional de Xadrez comemora o seu 96.º Aniversário. 

A FCX, junta-se á FIDE no ambicioso plano de durante o próximo 

fim-de-semana conseguir um milhão de novos jogadores de xadrez. Se cada 

um de nós ensinar o nosso jogo a alguém que nos é próximo, é possível atingir 

esse objectivo. 

A FCX apela a todos os que jogam xadrez se juntem a nós para conseguir o tal 

milhão de novos jogadores de xadrez. 

 

 

 

 

QUEM? 

Você pode mudar a vida de alguém ensinando-lhe um jogo bonito, mas tam-

bém estará gastando um tempo de qualidade e criando ou reforçando um vín-

culo especial com essa pessoa. Se seus filhos já jogam, talvez você possa convi-

dar seu sobrinho ou o melhor amigo de seu filho. Talvez você possa finalmente 

ensinar seu namorado ou sua namorada em como jogar, ou seu melhor amigo 

da escola. Ou você pode propor isso como uma atividade pós-trabalho com 

seus colegas no escritório. Escolha alguém próximo a você, de preferência 

uma criança (seria mais fácil e mais recompensador para vocês dois!), mas 

também pode ser um adulto. Aprender xadrez tem efeitos benéficos, em qual-

quer idade! 

 

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

cinadores e demais interessados.  

 

FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 



QUANDO? 

O dia 20 de julho será na segunda-feira, portanto, o plano é que nos dedique-

mos a essa acção durante o fim-de-semana, de sexta a domingo (17 a 19 de 

julho) e, na segunda-feira, compartilhamos nossa experiência nas redes sociais.  

Podemos começar a próxima semana com um milhão de novos jogadores de 

xadrez? Nós acreditamos que sim! 

COMO? 

Alguns de vós podem ser professores de xadrez experientes, mas muitos outros 

nunca ensinaram o xadrez básico a iniciantes absolutos. Durante os dias que 

antecedem o fim de semana, tente reunir alguns materiais, assista a alguns tu-

toriais e faça algumas leituras. A partir da FIDE, será estimulada a troca de in-

formações e compartilhadas as mais interessantes, em diferentes idiomas. Va-

mo-nos ajudar com os preparativos. 

 

REDES SOCIAIS 

O ano passado, no Dia Internacional do Xadrez, 3.842 tweets de 2.342 colabo-

radores diferentes usaram a hashtag #Internationalchessday. Isso significa que 

foi alcançada uma audiência de mais de 18 milhões de pessoas e 47 milhões de 

impactos em potencial - e isso é apenas no Twitter! A campanha também foi 

acompanhada massivamente por outras plataformas das redes sociais, como o 

Instagram e o Facebook, e o International Chess Day tornou-se um tópico de 

tendência em vários países. A tendência era tão forte que muitas marcas, insti-

tuições e celebridades globais aderiram à iniciativa. 

O desafio é alcançar números ainda mais altos este ano!  

Você pode começar a usar a hashtag #Internationalchessday em suas posta-

gens de redes sociais durante o fim-de-semana que termina em 20 de julho. 

Mas o dia mais importante é segunda-feira: certifique-se de fazer pelo menos 

um ou dois posts com a hashtag oficial, se possível no início da manhã. Isso ga-

rantirá que outros usuários sigam. 

 

A FCX e a FIDE contam com todos vós. 
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