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Welcome to Vila Nova de Famalicão!

Bem-vindos à Cidade de Vila Nova de Famalicão!

The VI Famalicão International Tournament began on the July 29th
and will run until August 4th, at the Biblioteca Municipal Camilo
Castelo Branco (Famalicão’s Library). This tournament is managed
by the CX A2D coordinator, Mário Oliveira. Making sure the rules
are followed will be International Arbiter Paulo Rocha with help
from AXDB President, Carlos Dias, and Alzira Silva. The first move
was made by A2D President, Francisco Assis, followed by , Mário
Passos, Vereador do Desporto e Juventude, response.
In the opening session youtuber MathGurl, Inês Guimarães,
surprised everybody with a magnificent presentation titled
"Xadrez & Matemática” (Chess & Mathematics).

O VI Torneio Internacional Cidade de Famalicão iniciou-se dia 29
de julho e decorrerá até 4 de agosto, nas instalações da Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco.
O torneio é dirigido por Mário Oliveira, coordenador do CX A2D, e
a arbitragem é chefiada pelo Árbitro Internacional Paulo Rocha
com o apoio do Presidente da AXDB, Carlos Dias e Alzira Silva.
O primeiro lance do torneio foi jogado pelo Presidente da A2D,
Francisco Assis, seguindo-se a resposta do Vereador do Desporto
e Juventude Mário Passos.
A sessão de abertura contou com a presença da youtuber
MathGurl, Inês Guimarães, que surpreendeu os participantes do
VI TICF com uma magnifica apresentação "Xadrez & Matemática".

Este evento xadrezístico é um dos mais representativos do Circuito Nacional de Clássicas 2017/2018, com prize-money de 3000
euros. Estão reunidos 121 atletas de 12 países contando com a
presença de 21 mestres titulados.
Decorridas 4 sessões, o Grande Mestre cubano Lelys Martinez é
líder isolado com uma performance 100% vitoriosa.
Bons jogos no quadrado mágico das 64 casas!

This chess event is one of the most representative of the Circuito
Nacional de Clássicas 2017/2018, running in Portugal, counting
with 21 titled masters and a total of 121 registered players, from
a total of 12 different countries. The prize-money has been increasing, being this year’s global amount 3000 euros. After the
first four sessions, Cuban GM Lelys Martinez leads the tournament by himself, with a flawless performance of four wins in
four games. Wish you luck at the magic board!

