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CABO VERDE OPEN 2022 - RELATÓRIO 

INTRODUÇÃO 
 
 

Desporto e Turismo no CV OPEN 2022, 
durante a visita a Santo Antão

 

Desde há muito que a 
Federação Cabo-verdiana de 
Xadrez (FCX) preconizava a 
tese de que o xadrez e o 
turismo podem ser aliados na 
persecução dos seus 
objectivos,  
baseando-se no conhecimento 
de actividades realizadas em 
outros países, essencialmente 
em zonas em que o turismo é 
uma das principais fontes do 
seu rendimento. Nesses locais, 
principalmente estâncias 
balneares, nas épocas 
denominadas de “baixas” são 
realizados torneios 
Internacionais de xadrez, 
promovendo o local da sua 
realização mitigando os 
efeitos das “épocas baixas” 
que passam por uma 
diminuição de rendimentos e 
a manutenção dos custos 
fixos. 
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Para estes torneios são sempres 
convidados jogadores de renome a 
serem utilizados como chamariz 
para que outros jogadores, menos 
cotados, se interessem por 
participar e assim, além de 
jogadores, sejam também turistas, 
que gostando do que viram e do 
que passaram, se interessem por 
voltar posteriormente, 
provavelmente já em época 
“normal”, e façam propaganda do 
local. 
Em 2020, na primeira reunião 
entre a FCX e o recém-empossado 
presidente do Instituto do 
Desporto e da Juventude (IDJ), foi 
apresentada esta ideia, que teve 
um excelente acolhimento por 
parte do dirigente do novo 
organismo. 
Depois de goradas as tentativas de 
realização em 2019 e 2020 e com 
um maior controle sobre a 
pandemia do COVID-19, estava na 
altura de projectar a realização, 
em Cabo Verde, de um grande 
torneio internacional de xadrez. 
Assim, em Novembro de 2021, a 
FCX apresenta junto do IDJ o 
projecto de realização do CV 
OPEN 2022. 
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OS PREPARATIVOS 
 
Aprovado o projecto, iniciaram-
se logo os convites aos jogadores 
de chamariz e iniciaram-se os 
contactos para a produção de um 
vídeo promocional e da própria 

imagem do evento. 
Este projecto foi também 
apresentado enviado à FIDE, 
concorrendo ao programa de 
apoio  da Federação 
Internacional, denominado 
“FIDE OPEN AID PROJECT”. 
Foi nomeada uma comissão de 
organização do evento que 
incluía um técnico do IDJ e o 
próprio Delegado da região 
Norte, bem como o presidente da 
Associação de Xadrez de S. 
Vicente e elementos da FCX. 
Por questões de ordem logística, 
já tinha sido escolhida a cidade 

do Mindelo, ilha de S. Vicente, 
para a realização do torneio. 
Produzido o vídeo e já com 
alguns nomes sonantes 
confirmados, em 12 de Fevereiro 
de 2022, em conferência de 

imprensa foi 
apresentado o CV 
OPEN 2022, com a 
divulgação de 
alguns dos nomes já 
confirmados. 
Após a realização da 
conferência de 
imprensa 
intensificaram-se os 
contactos para 
patrocínios e na 
procura de parceiros 
para os alojamentos, 
alimentação, 
transportes e 
prémios. 
 

ALOJAMENTOS E SALA DE 
JOGOS 
 
 Depois de várias consultas a 
algumas unidades hoteleiras da  
cidade do Mindelo, foi decidido 
aceitar a proposta do 
MINDELHOTEL e alojar lá a 
grande maioria dos 
intervenientes, assim como, 
realizar a competição, na sua sala 
de eventos. 
A Mindelo Residencial e a Kira's 
Boutique Hotel ofereceram 2 e 1 
quartos duplos respectivamente, 
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minimizando os custos do 
alojamento.  
Devido à invasão da Ucrânia que 
entretanto aconteceu no final de 
Fevereiro, houve muito 
jogadores previstos que 
acabaram por não virem o que 
diminui o número de 
alojamentos utilizados 
relativamente aos previstos. 
Relativamente à sala 
disponibilizada para a 
competição, chegamos à 

conclusão que não foi a melhor 
escolha, pois temeu-se que 
houvesse reclamações por causa 
da iluminação, que deveria ser 
melhor, mas isso não aconteceu. 
Embora tivesse sido bastante 
mencionado nos encontros tidos 
com a direcção do hotel, houve 
alturas em que não foi 
acautelado o silêncio necessário e 
houve momentos que o barulho 
excedeu o que seria aceitável. 
Felizmente também não houve 
reclamações por isso.  

ALIMENTAÇÃO 
 
Á semelhança do que tinha 
acontecido com o último 
Campeonato Nacional Individual 
Absoluto, foi negociado com a 
PALM o serviço de refeições 
através de senhas. 
Infelizmente o sistema escolhido 
não correu tão bem como o 
esperado, pois houve jogadores 
que não utilizaram as suas 
senhas e houve situações em que 

o estabelecimento já 
estava encerrado 
quando os jogadores 
pretendiam tomar as 
suas refeições. 
 
TRANSPORTES 
 
Certamente que o 
maior desafio de 
todo o evento foi a 
organização dos 
transportes, 
principalmente dos 

jogadores vindos do estrangeiro. 
Elegeu-se como parceiro nesta 
área a Agência Girassol Tours 
que ficou aquém daquilo que 
seria esperado, tendo 
inclusivamente colocado em 
risco a vinda de alguns 
jogadores. 
Os pedidos de cotação iniciaram-
se com antecedência, no entanto 
a guerra na Ucrânia veio 
aumentar consideravelmente o 
preço das passagens 
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relativamente ao que estava 
inicialmente previsto. 
A agência também só começou a 
emitir os bilhetes necessários 
após ter recebido um 
adiantamento de 1.000.000$00 
(um milhão de escudos), o que 
não evitou a situação criada com 
uma jogadora vinda da Geórgia 
para o qual não emitiu passagem 
e só mesmo em cima da hora é 
que comunicou que estava sem 
plafond para poder fazer essa 
emissão, o que nos obrigou a 
recorrer a outra Agência e 
consequentemente ao 
encarecimento do custo da 
referida passagem 
aérea. 
 

FINANCIAMENTO 
 
Com um orçamento previsto de 
4.830.000$00 (quatro milhões e 
oitocentos trinta mil escudos), 
tomamos conhecimento que o 
Fundo do Turismo iria 
disponibilizar 2.000.000$00 (dois 
milhões de escudos).  
O projecto do CV OPEN 
apresentado na FIDE tinha sido 
um dos 50 aprovados e por isso a 
Federação Internacional apoiaria 

a nossa competição com 4.000 
Euros. 
Mesmo com a confirmação de 
alguns patrocínios de empresas 
(MOAVE, DESPACHANTE 
SILVESTRE SILVA E BENTO, 
SA) os valores confirmado ainda 
eram insuficientes para fazer face 
a um evento desta natureza. 
Feito o devido reparo, o IDJ, 
disponibilizou, através do 
Contrato programa de 2022, 
1.500.000$00 (Um milhão e 
quinhentos mil escudos) para 
financiamento do evento. 
 
 

JOGADORES 
 
Alguns dos jogadores previstos e 
já confirmados, acabaram por 
não comparecer, uns por 
questões profissionais, outros 
por questões de saúde, outros 
por questões burocráticas e 
também por causa da guerra. 
As limitações financeiras devido 
aos preços exorbitantes das 
passagens aéreas, obrigaram-nos 
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a fechar o lote de convidados 
sem, contudo, garantir o mínimo 
de qualidade exigida. 
No início do Torneio o ranking 
inicial era o seguinte: 

 
ARBITRAGEM 
 
Desde o início que estava 
definido que a arbitragem seria 
chefiada pelo árbitro 

Internacional português, Carlos 
Oliveira Dias a ser coadjuvado 
pelo AI cabo-verdiano, Francisco 
Carapinha. 
Como adjuntos estava previsto 

estarem presentes o 
FA Abílio Ribeiro 
(ANG) e o NA José 
Rita (STP) que por 
questões de ordem 
pessoal acabaram por 
não comparecer, 
sendo a arbitragem 
assegurada pelos 
Árbitros 
Internacionais Carlos 
Dias (POR) e 
Francisco Carapinha 
(CPV). 
SEGURANÇA 
SANITÁRIA 
 
Foram tomadas todas 
as medidas 
obrigatórias em 
termos de segurança 
sanitária, sendo de 
realçar que a 
obrigatoriedade do 
uso de máscara facial 
foi retirada a meio da 
prova, exactamente 
porque a legislação 
cabo-verdiana assim 
o permitiu. 

Há, no entanto, a registar um 
caso positivo para o COVID-19: 
do árbitro principal que ficou de 
quarentena não arbitrando as 3 
últimas rondas, sendo a 

Ranking inicial
Nº. Nome ID FIDE FED Elo

1 GM Santiago Yago De Moura 2103877 BRA 2490
2 GM Strikovic Aleksa 900150 SRB 2489
3 IM Ortega Amarelle Mariano 3504301 CPV 2476
4 GM Galego Luis 1900072 POR 2474
5 GM Del Rio De Angelis Salvador G. 2203138 ESP 2452
6 GM Fernandes Antonio 1900021 POR 2313
7 IM L`ami Alina 1210246 ROU 2287
8 WGM Maisuradze Nino 13601717 FRA 2202
9 WIM Varela La Madrid Tilsia Carolina 3903001 VEN 2097

10 Ferreira Paulo 1900820 POR 2073
11 Mirulla David 2830235 CPV 1972
12 WIM Caxita Esperanca 10100903 ANG 1910
13 WFM Junior Ednasia 10105980 ANG 1898
14 Lesbros Bernard 614831 SEN 1865
15 Rodriguez Guevara Celia M. 3511596 CPV 1849
16 Babo Miguel 1901567 POR 1789
17 Pereira Eder Marcio 1928112 CPV 1728
18 Fernandes Luis De Pina 23600179 CPV 1639
19 Barros Luis 23600110 CPV 1619
20 Neves Diogo Alexandre 23600896 CPV 1555
21 Fortes Aires 23600993 CPV 1540
22 Vera-Cruz Rui Manuel Nobre De Oliveira 23600020 CPV 1526
23 Soares Carlos Manuel Santos 23600063 CPV 1489
24 Miranda Iura 23600306 CPV 1470
25 Moes Joaquim Carlos 1928104 CPV 1426
26 Silva Victor Andrade Cruz 23600411 CPV 1413
27 Monteiro Ivan Moreira 23600713 CPV 1391
28 Correia De Brito Edson 23600128 CPV 0
29 Correia Pablo Marcelo 23602090 CPV 0
30 Delgado Carlos Alberto 23600985 CPV 0
31 Monteiro Mario Alexandre 23600314 CPV 0
32 Pio Monteiro Juliana 23602023 CPV 0
33 Santos Steven 23602058 CPV 0
34 Soares Edson 23602082 CPV 0
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arbitragem assegurada pelo 
então árbitro adjunto. 
 
CALENDÁRIO 
 
Com excepção da 7.ª ronda, que 
se iniciou um pouco mais tarde, 
em virtude de estar programada 
uma festa de aniversário próxima 
do local da competição e por 
precaução, devido ao barulho, 
esta ronda iniciou-se às 21:00 
Horas. 
Nos dias restantes cumpriu-se o 
calendário pré-estabelecido, uma 
ronda por dia, exceptuando no 
dia 24 de Abril em que se 
jogaram 2 rondas (a 3.ª e a 4.ª). 
O dia 26 de Abril foi de folga 
para os jogadores poderem 
visitar a ilha de Santo Antão num 
passeio oferecido pela 
organização e pela Câmara 
Municipal da Ribeira Grande. 
O calendário foi o seguinte: 
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VISITA A SANTO ANTÃO 

 
Prosseguindo o objectivo de aliar 
o xadrez ao turismo, a 
Organização do CV OPEN 2022 
em colaboração com a Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, a 

meio da prova, proporcionaram 
uma visita á ilha de Santo Antão, 
que foi do agrado de todos e que 

promoveu a ilha das montanhas. 
Destacar o facto da comitiva ter 

sido recebida em todas as 
Câmaras Municipais (3) da ilha, 
sendo, na Ribeira Grande, 
recebida no salão nobre da 
autarquia pelo presidente Eng.º 
Orlando Delgado que 

conjuntamente com o presidente 
da FCX, dirigiram algumas 
palavras aos visitantes. 
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TRANSMISSÃO E MATERIAL 
UTILIZADO 
 
Durante toda a competição, as 8 
primeiras mesas tiveram a 
transmissão directa das suas 
partidas através das mais 
conhecidas plataformas de 
xadrez, nomeadamente na 
Chess24, sendo utilizados os 
jogos DGT entretanto adquiridos 
pela FCX. 
Nestas mesas foram utilizados 
Relógios DGT 3000. Nas 
restantes mesas foram utilizados 
tabuleiros e peças de madeira e 
relógios DGT 2010, dando assim 
maior qualidade ao torneio. 
  
CERIMÓNIA DE 
ENCERRAMENTO 
 
A cerimónia de encerramento foi 
marcada para as 20.00 Horas do 

último dia da competição (30 de 
Abril), sendo realizada no Centro 
Cultural do Mindelo. 
Além que quase todos os 
jogadores estiveram também 
presentes as seguintes 
individualidades: 
Frederic Mbassa (Presidente do 
IDJ); 

• Tshepiso Lopang (FIDE); 
• Avelino Bonifácio (Vice-

presidente do Comité 
Olimpico); 

• Paulo Rodrigues (Vereador 
da C. M. Ribeira Grande); 

• Silvestre Silva Lopes 
(patrocinador); 

• Representante da empresa 
Bento SA (patrocinador); 

A Cerimónia de encerramento 
iniciou-se com um espectáculo 
musical concebido pela Direcção 
artística do CCM. 
Discursaram: 
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• Presidente da FCX; 
• Vice-presidente do COC; 
• Representante da FIDE; 
• Presidente do IDJ. 

Além dos premiados, foi 
agraciado com uma lembrança, 

Francisco Neves Monteiro, a 
criança que protagonizou o vídeo 
promocional e com uma placa 
comemorativa, o Árbitro 
Internacional Carlos Oliveira 
Dias, pela sua carreira e pelo que 
tem contribuído no 
desenvolvimento do xadrez em 
Cabo Verde. Em virtude do AI 
agraciado estar em quarentena 
com COVID-19, a distinção foi 
entregue à sua esposa (entretanto 
falecida). 
 
OS VENCEDORES 
 
Além da classificação geral foram 
também premiadas algumas 
categorias definidas pela 
organização. 
A primeira dessas categorias a 
ser agraciada foi a de 
  
Melhor jogador de Cabo Verde 
 
A classificação final nesta 
categoria foi a seguinte: 
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Pos. Nome Pts
1 Ortega Amarelle Mariano 7
2 Monteiro Ivan Moreira 5½
3 Barros Luis 5
4 Rodriguez Guevara Celia M. 5
5 Mirulla David 4½  

 
A seguir foram agraciados os 
melhores 
 
Veteranos 
 
E, a classificação final nesta 
categoria foi a seguinte: 

 
 

  
 
 
Uma das apostas neste Open foi 
a de ter várias atletas do sexo 
feminino e com qualidade de 
forma a também poderem 
disputar os lugares cimeiros da 
classificação Geral. Por isso não 
foi de estranhar a inclusão da 
categoria de  

Pos. Nome Pts
1 Fernandes Antonio 6½
2 Strikovic Aleksa 6½
3 Galego Luis 6
4 Babo Miguel 5
5 Ferreira Paulo 4½
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Melhor feminino 
 
cuja classificação final foi a 
seguinte: 

 

 

Classificação final 
 
Os primeiros classificados deste 
CV OPEN 2022, acabaram por 
ser os seguintes: 

  

 

Pos. Nome Pts
1 Varela La Madrid Tilsia Carolina 6
2 Maisuradze Nino 6
3 L`ami Alina 5½
4 Caxita Esperanca 5½
5 Rodriguez Guevara Celia M. 5

Pos. Nome FED Pts
1 Ortega Amarelle Mariano CPV 7
2 Santiago Yago De Moura BRA 7
3 Del Rio De Angelis Salvador G. ESP 6½
4 Fernandes Antonio POR 6½
5 Strikovic Aleksa SRB 6½
6 Galego Luis POR 6
7 Varela La Madrid Tilsia Carolina VEN 6
8 Maisuradze Nino FRA 6
9 L`ami Alina ROU 5½

10 Caxita Esperanca ANG 5½
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FACTOS A ASSINALAR 
 
• A Câmara Municipal de S. 

Vicente não teve qualquer 
envolvimento com o evento; 

• O serviço de Catering 
contratado para a Cerimónia 
de Encerramento não 
correspondeu ao que era 
esperado; 

• A Câmara Municipal da 
Ribeira Grande esforçou-se 
ao máximo para conseguir 
proporcionar uma visita de 
excelência a Santo Antão, 
tendo conseguido esse 
objectivo; 

• Presidente do IDJ, Frederic 
Mbassa esteve sempre 
presente e actuante, nas 
decisões tomadas e no 
necessário apoio; 

• Kriolscope, produziu uma 
excelente imagem do 
evento; 
Mindelo Residencial e Kira’s 
Boutique com a sua oferta 

contribuíram para o sucesso 
do Torneio; 

• MOAVE, BENTO SA e 
DESPACHANTE SILVESTE 
SILVA, contribuíram 
financeiramente permitindo 
a realização desta grande 
competição Internacional; 

• A comunicação social esteve 
sempre atenta e fez boa 
cobertura do evento (ver 
links no final); 

• Comité organizador e Staff 
da competição estiveram 
sempre em sintonia, 
garantindo o sucesso do 
evento; 

• Cabo Verde em geral, 
Mindelo em particular, 
tiveram uma excelente 
promoção de tal forma que 
há já grandes jogadores 
internacionais a mostrarem 
interesse em participar 
numa próxima edição do CV 
OPEN. 

• A jogadora Alina L’Ami 
escreveu, no blogue da 
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Chessable, um artigo 
intitulado “Chess Velvet in 
Cabo Verde”, que 
prestigiou o evento e 
divulgou Cabo Verde (link 
na próxima página); 

 
RECOMENDAÇÕES 
FUTURAS 
 
 

• Alterar o sistema de 
alimentação: contratar mais 
fornecedores do serviço e 
distribuir senhas a valer 
determinado valor facial, 
podendo ser utilizadas em 
qualquer um dos 
estabelecimentos aderentes; 

• Os principais financiadores 
deverão entregar uma 
primeira tranche mais cedo 
de modo a permitir 
melhores preços. Por 
exemplo, se o contrato-
programa com o IDJ tivesse 
sido assinado com maior 
antecedência e a primeira 
tranche tivesse chegado 
com um mês de 
antecedência ter-se-ia 
poupado mais de 400 
contos, conforme se pode 
verificar no quadro 
seguinte 

 
 
 
 
 

• Deverão reduzir-se a 
escrito todas as situações 
contratuais de 
fornecimentos de serviços; 

• A concretizar-se a 
realização da próxima 
edição na ilha de St. Antão 
deverá ser elaborado um 
Memorando de 
entendimento entre a 
organização e a CM Rib. 
Grande, de forma a evitar 
futuros desentendimentos; 

 
LINKS CV OPEN 2022 
 
Vídeo promocional 

 
Versão portuguesa: 
https://www.youtube.com/watch?v=zBy0m
QOMil4 
Versão inglesa: 
https://www.youtube.com/watch?v=3SeKkE
htq1Y 
 
 

VALOR PAGO  ORÇAMENTO
FT. 12/4/2022 21/03/2022

MADRID 151 840,00 150 840,00 1 000,00
MÁLAGA 148 240,00 154 440,00 -6 200,00 
AMESTERDÃO 131 140,00 131 340,00 -200,00 
RECIFE 257 140,00 193 640,00 63 500,00
LISBOA 555 760,00 355 360,00 200 400,00
PORTO 310 480,00 271 080,00 39 400,00
TIBLISI 270 425,00 159 040,00 111 385,00
PRAIA 7 350,00 10 950,00 -3 600,00 
SAL 41 618,00 41 800,00 -182,00 

1 873 993,00 1 468 490,00 405 503,00

DIFERENÇAORIGEM

https://www.youtube.com/watch?v=zBy0mQOMil4
https://www.youtube.com/watch?v=zBy0mQOMil4
https://www.youtube.com/watch?v=3SeKkEhtq1Y
https://www.youtube.com/watch?v=3SeKkEhtq1Y
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Televisão 
 

 
17/02/2022 (a partir do minuto 27:55- 
https://www.rtp.pt/play/p9678/e599
548/reporter-africa-1-a-pBiu-
Mpwptbjqa07DOlNHkyux1lstA7kNLc
PsyQrdM 

 
13/02/2022 - 
https://www.youtube.com/watch?v=eO6LgR
qq7Xo 
 
23/04/2022 - 
https://www.youtube.com/watch?v=BbYdF7
-vVoQ 
 
01/05/2022 - 
https://www.youtube.com/watch?v=OUVz
m0JClpY&list=RDCMUCE8NLIaNMwDy-
LKUTcCU-5g 
 

Outros 
 
 

 
https://www.chessable.com/blog/chess-
velvet-in-cabo-
verde/?fbclid=IwAR3FKnK4FqB27SotMQ-
ZMT8r3qod5N1R7RZw3-
PJfjjLWu8IpETOIx2RGeo 
 
 
 
 

CONTAS 
 
Nas páginas seguintes 
encontram-se as contas referentes 
a este CV OPEN 2022, sendo de 
destacar o facto de ser gasto 
menos 1.054.928$00 que o que 
estava orçado. Isto deve-se ao 
factos de não se ter conseguido a 
verba necessária a cobrir todo o 
orçamento e com isso houve 
necessidade de abrandar com os 
convites a jogadores. 
Também, alguns dos jogadores 
convidados, conforme é dito 
anteriormente, não vieram nem 
foram substituídos devido a 
retracção que se sentiu haver 
necessidade de fazer. 
 
Neste momento estão liquidadas 
todas as contas (de gastos) do CV 
OPEN. 
Dos 1.500.000$00 (um milhão e 
quinhentos mil escudos) 
previstos no contrato-programa 
de funcionamento da FCX, 
assinado com o IDJ, só 30 % é 
que foram recebidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rtp.pt/play/p9678/e599548/reporter-africa-1-a-edicao?fbclid=IwAR3TfaZSfFz9Hfg2TpBiu-Mpwptbjqa07DOlNHkyux1lstA7kNLcPsyQrdM
https://www.rtp.pt/play/p9678/e599548/reporter-africa-1-a-edicao?fbclid=IwAR3TfaZSfFz9Hfg2TpBiu-Mpwptbjqa07DOlNHkyux1lstA7kNLcPsyQrdM
https://www.rtp.pt/play/p9678/e599548/reporter-africa-1-a-edicao?fbclid=IwAR3TfaZSfFz9Hfg2TpBiu-Mpwptbjqa07DOlNHkyux1lstA7kNLcPsyQrdM
https://www.rtp.pt/play/p9678/e599548/reporter-africa-1-a-edicao?fbclid=IwAR3TfaZSfFz9Hfg2TpBiu-Mpwptbjqa07DOlNHkyux1lstA7kNLcPsyQrdM
https://www.youtube.com/watch?v=eO6LgRqq7Xo
https://www.youtube.com/watch?v=eO6LgRqq7Xo
https://www.youtube.com/watch?v=BbYdF7-vVoQ
https://www.youtube.com/watch?v=BbYdF7-vVoQ
https://www.youtube.com/watch?v=OUVzm0JClpY&list=RDCMUCE8NLIaNMwDy-LKUTcCU-5g
https://www.youtube.com/watch?v=OUVzm0JClpY&list=RDCMUCE8NLIaNMwDy-LKUTcCU-5g
https://www.youtube.com/watch?v=OUVzm0JClpY&list=RDCMUCE8NLIaNMwDy-LKUTcCU-5g
https://www.chessable.com/blog/chess-velvet-in-cabo-verde/?fbclid=IwAR3FKnK4FqB27SotMQ-ZMT8r3qod5N1R7RZw3-PJfjjLWu8IpETOIx2RGeo
https://www.chessable.com/blog/chess-velvet-in-cabo-verde/?fbclid=IwAR3FKnK4FqB27SotMQ-ZMT8r3qod5N1R7RZw3-PJfjjLWu8IpETOIx2RGeo
https://www.chessable.com/blog/chess-velvet-in-cabo-verde/?fbclid=IwAR3FKnK4FqB27SotMQ-ZMT8r3qod5N1R7RZw3-PJfjjLWu8IpETOIx2RGeo
https://www.chessable.com/blog/chess-velvet-in-cabo-verde/?fbclid=IwAR3FKnK4FqB27SotMQ-ZMT8r3qod5N1R7RZw3-PJfjjLWu8IpETOIx2RGeo
https://www.chessable.com/blog/chess-velvet-in-cabo-verde/?fbclid=IwAR3FKnK4FqB27SotMQ-ZMT8r3qod5N1R7RZw3-PJfjjLWu8IpETOIx2RGeo
https://www.chessable.com/blog/chess-velvet-in-cabo-verde/?fbclid=IwAR3FKnK4FqB27SotMQ-ZMT8r3qod5N1R7RZw3-PJfjjLWu8IpETOIx2RGeo


     CV OPEN 
2022 

PÁGINA  17 

 
GASTOS 
 

RÚBRICAS ORÇAMENTO DIFERENÇAS 
1. GASTOS OPERACIONAIS
1.1 - Pessoal 
1.1.1       Segurança 0,00 30.000,00 -30.000,00 
1.1.2      Assistência 10.000,00 35.000,00 -25.000,00 
1.1.3      Admnistrativo 3.450,00 5.000,00 -1.550,00 
1.1.4      Limpeza 0,00 13.450,00 10.000,00 -10.000,00 
1.2 - Alimentação
1.2.1     Convidados 151.510,00 457.500,00 -305.990,00 
1.2.2     Colaboradores 0,00 151.510,00 45.000,00 -45.000,00 
1.3 - Alojamento
1.3.1     Convidados 572.290,00 1.117.620,00 -545.330,00 
1.3.2     Colaboradores 0,00 572.290,00 0,00 0,00
1.4 - Transportes
1.4.1     Convidados Internacionais 1.840.381,00 1.700.000,00 140.381,00
1.4.2     Convidados Nacionais 48.968,00 1.889.349,00 79.700,00 -30.732,00 
2. SEGURANÇA SANITÁRIA
2.1  Individual:
2.1.1      Alcool Gel c/dispensador 2.000,00 10.000,00 -8.000,00 
2.1.2      Máscaras 0,00 6.900,00 -6.900,00 
2.1.3      Luvas 0,00 2.500,00 -2.500,00 
2.2 Geral:
2.2.1      Desinfectante 0,00 2.500,00 -2.500,00 
2.1.3     Termómetros 0,00 0,00 0,00
2.1.2     Diversos 25.000,00 27.000,00 2.500,00 22.500,00
3. MARKETING
3.1 Imagem (Produção) 150.000,00 150.000,00 0,00
3.2 Sinalização 0,00 5.000,00 -5.000,00 
3.4 Folhetos 0,00 5.000,00 -5.000,00 
3.5 Cartazes 12.525,00 7.500,00 5.025,00
3.6 Publicidade 59.750,00 37.500,00 22.250,00
3.7 Divulgação 5.841,00 228.116,00 20.000,00 -14.159,00 
4. OUTRAS DESPESAS
4.1 Prémios 529.319,00 507.219,00 22.100,00
4.2 Troféus 65.876,00 87.500,00 -21.624,00 
4.3 Aluguer Sala 50.000,00 90.000,00 -40.000,00 
4.4 Transportes internos (aeroporto/hot 8.200,00 20.000,00 -11.800,00 
4.5 Encerramento 81.100,00 5.000,00 76.100,00
4.6 Telecomunicações 3.300,00 5.000,00 -1.700,00 
4.7 Material admnistrativo e desportivo 102.372,00 5.000,00 97.372,00
4.8 VISITA A SANTO ANTÃO 53.190,00 893.357,00 381.061,00 -327.871,00 

TOTAL 4.830.000,00 -1.054.928,00 

GASTOS

3.775.072,00  
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FOTOGALERIA 
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COMTÉ ORGANIZADOR 
 
FRANCISCO CARAPINHA – FCX 
ADELINO DUARTE – IDJ 
IURA MIRANDA – AXSV 
MANUEL MEDINA – FCX 
CARLOS MÕES – FCX 
ADMILSON ALMEIDA – IDJ 
DIOGO NEVES – FCX 
GIVANILSON FORTES – FCX 
 
STAFF DE APOIO 
 
GIVANILSON FORTES 
MARLENE DA GRAÇA 
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