
Os jovens do Clube de Xadrez
do Colégio Português estive-
ram em grande evidência nos
Campeonatos Nacionais de Jo-
vens de Sub-8 a Sub-20, que
decorreram, durante cinco dias,
no Pavilhão Gimnodesportivo
do Luso, com o apoio da Câma -
ra Municipal da Mealhada, da
Junta de Freguesia do Luso e
do Inatel do Luso.

Numa competição que jun-
tou mais de duas centenas e
meia de jovens xadrezistas, em
representação de 49 clube de
dez distritos de todo o país, o
Colégio Português conquistou
o título nacional absoluto em
termos colectivos, com um total
de 26 pontos, ficando à frente
do Sporting Clube de Portugal
(24) e CXA Escola D, Filipa Len-

castre (21), segundo e terceiro
classificados.

Ainda colectivamente, o clube
do estabelecimento de ensino
aveirense subiu ao segundo lu-
gar do pódio do sector femi-
nino, dominado pela Associa-
ção Académica Didaxis (Fama-
licão), tendo a CXA Escola D. Fi-
lipa Lencastre ficado na terceira
posição. Também merecem
destaque as outras equipas da
região que estiveram em prova,
casos do Clube dos Galitos (18.º
Absoluto e 9.º Feminino), AEJ
S. João da Madeira (20.º Abso-
luto e 24.º Feminino), Clube de
Xadrez do ATL da Coutada (30.º
Absoluto e 5.º Feminino) e o
Centro Recreativo de Estarreja
(47.º Absoluto e Feminino).

Dois títulos individuais
e três lugares de pódio

A prestação individual dos jo-

gadores aveirenses saldou-se
pela conquista de dois títulos
femininos e outros três lugares
de pódio, dois em Absolutos e
um em Femininos, ao fim de
sete rondas e de mais de 30 ho-
ras a jogar xadrez durante os
cinco dias de uma competição
em que estiveram em disputa
16 títulos nacionais.

O destaque vai desde logo
para Marta Martins (ATL da
Coutada) e Bárbara Dolores
(Colégio Português), que se sa-
graram campeãs nacionais, res-
pectivamente nos escalões de
Sub-8 e Sub-14 Feminino. O Co-
légio Português teve ainda mais
dois atletas no pódio em termos
Absolutos, já que Henrique Pai -
va, segundo em Sub-14 e João
Silva, terceiro em Sub-12, con-
quistaram as respectivas meda -
lhas de prata e de bronze. Tam-
bém em terceiro lugar ficou Rita

Santos (Clube dos Galitos), em
Sub-16 Femininos.

Quinze jogadores
aveirenses no “top8”

Em termos globais, é também
de salientar o facto dos jovens
aveirenses terem alcançado 15
lugares no “top8”: Sub-8 Abso-
lutos – 6.º Gustavo Ribeiro (AEJ
SJ Madeira) e 8.ª Marta Martins
(ATL Coutada); Sub-8 Femini-
nos – 5.ª Filipa Camacho (Co-
légio Português) e 6.ª Ana San-
tos (Clube dos Galitos); Sub-10
Femininos – 4.ª Inês Rocha (Co-
légio Português), 5.ª Mariana
Santana (ATL Coutada), 7.ª Inês
Dolores (Colégio Português);
Sub-12 Absolutos – 6.º Diogo
Camacho; Sub-12 Femininos –
6.ª Beatriz Oliveira (Colégio
Português); Sub-14 Absolutos –
4.ª Bárbara Dolores (Colégio
Português) e 7.º Rafael Saraiva

(Colégio Português); Sub-14 Fe-
mininos – 6.ª Inês Raimundo
(Colégio Português); Sub-16 Fe-
mininos – 4.ª Ana Bastos (Clube
dos Galitos); Sub-18 Absolutos
– 4.º Ricardo Santos (Clube dos
Galitos) e 7.º Daniel Bernardo
(Colégio Português); Sub-20
Absolutos – Cláudio Sá (AEJ S.
João Madeira).

O evento englobou diversos
momentos para todos os en-
volvidos, que começou com a
cerimónia de abertura, com o
desfile dos participantes, uma
reunião técnica para prepara-
ção da próxima época despor-
tiva, um torneio de Xadrez para
os acompanhantes dos jovens
jogadores e um churrasco con-
vívio a complementar a ceri-
mónia de encerramento e en-
trega dos troféus. |
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Colégio Português sagra-se campeão
Título A equipa do clube do estabelecimento de ensino de Aveiro subiu ao lugar mais alto do pódio
nos campeonatos disputados no Luso

Xadrez
Nacionais de Jovens

Grupo de jovens que representaram brilhantemente o Clube de Xadrez do Colégio Português no Luso

D.R.
“Este título nacional é fruto
do trabalho de quatro anos
destes jovens jogadores do
Clube de Xadrez do Colégio
Português. Foram os melho-
res resultados de sempre de
uma equipa que é, a seguir à
AEJ (n.d.r. subiu à 1.ª Divisão),
a melhor da região a nível na-
cional, pois é a única que vai
disputar a 2.ª Divisão. Estou
muito satisfeito, porque foi o
nosso melhor ano. É um pré-
mio para todos os que estive-
ram envolvidos - jogadores,
treinadores, incluindo a pro-
fessora Vânia Coutinho que
também dá aulas no ATL da
Coutada, instituição e pais”.

Dinis Furtado
Treinador do Colégio 

Português

REACÇÃO


