Memórrias de um Sábado Especial:
E
1
10 de Feve
ereiro de 2007
2
Não é mu
uito comum na nossa sala, apesa r de ao
longo dos anos, os Sá
ábados de tarde serem o ponto
de encon
ntro de mu
uitos assoc
ciados para épicas
batalhas d
de rápidas, ou trocas de impressõe
es sobre
as
actu
ualidades
xadrezísticas
naciona
ais
ou
internacionais, talvez só as fotos sépia dos a
anos 50,
60, nos fa
açam record
dar o que aconteceu
a
n
na nossa
sala no p
pretérito dia 10 de Fevereiro.
F
E foi só
isto…mais de 50 pessoas entre jogad
dores e
espectado
ores amantes
s de xadrez!

Por feliz coiincidência, três equipa
as do Grupo de
Xadrez
X
do Porto en volvidas em
e
compettições
distintas, Ca
ampeonato Nacional da 2ª Div
visão,
Nacional da
Campeonato
C
a 3ª Divisão e o Campeo
onato
Distrital
D
do Porto por Equipas, o que prov
va a
vitalidade do
o nosso Club
be, como ta
al, 24 jogad
dores
envolvidos em competiçção com tottal ocupação
o das
nossas belas mesas e p
peças de ma
adeira, a qu
ue se
ju
untaram dez
zenas e dezzenas de sóc
cios, e visita
antes
de tão duras pelejas esccaquísticas. A nossa velh
hinha
sala lá foi dando contta do reca
ado, aguenttando
jo
ogadores e “mirones”,
”, aqui e ali com alguns
“c
choques” do intenso tráffego.

Foi uma bela sessão
o da modalidade e sob
bretudo,
uma imag
gem do que
e o Grupo de
d Xadrez d
do Porto
pretende no panoram
ma do Xad
drez Portug uês. Se
desportiva
amente a ses
ssão não foi muito posittiva para
as nossas cores: belís
ssima vitória
a dos nossoss Jovens
da equipa C por 4:0 com o Estrela Vigorosa
a "B" no
Campeona
ato Distrital do Porto porr Equipas e derrotas
por 2½:1½
½ na 2º Div
visão, com o Vale de Ca
ambra e
3:1 na 3ª com o CDUP, não deixa
ará de ser m
marcante
para a His
stória da nos
ssa instituiçã
ão, um dos dias em
que mais gente do Xadrez se viu
u na nossa ssala. De
salientar a vitória do Hugo Fidallgo Martins sobre o
MF Jorge G
Guimarães, depois de uma intensa luta, em
que a van
ntagem alte
ernou sucessivamente e
entre os
dois jogad
dores, o feliz
z regresso do
d Fernando
o Cleto e
da qualida
ade teórica e solidez do seu
s
jogo, be
em como
do regresso ao tabuleiro do Arlindo Vieira com as
suas surp
presas de abertura tiradas do baú
ú de mil
novecento
os e carqueja
a!

Foi sem dúvida uma jorrnada saluta
ar e vivência de
uma verdad
deira comu
unidade do xadrez, onde
competitivida
ade, amizad
de e sentido
o de perten
nça a
uma modalidade que noss apaixona a todos, andaram
de mãos dada
as.
Num
N
tempo de
d incerteza
as, de desno
orte, no dirig
gismo
máximo
m
do Xadrez
X
Naci onal, o GRU
UPO DE XAD
DREZ
DO
D
PORTO, continua a sua caminhada rumo ao
fu
uturo, ao in
nteresse sup
premo por uma modalidade
que é a sua razão de ex
xistir vai para 67 anos! Está
de parabéns
s a recente
e eleita Dirrecção do nosso
n
Clube,
C
não só
s pelos Pro
ojectos que tem em mente,
mas
m
também
m pelo dinam
mismo que tem impostto na
colectividade!

Grupo de
d Xadrez do PPorto – todos os
o direitos reserrvados

