24 anos de xadrez no centenário do Futebol Clube Barreirense
A secção de xadrez iniciou a sua actividade em 1 de Outubro de 1987. Darei destaque, aos
resultados colectivos e aos resultados individuais nacionais, obtidos enquanto jogadores do
clube, sobretudo aos de pódio, pois a secção teve muitos outros jogadores que também muito
contribuiram para a história do FCBarreirense nesta modalidade, não esquecendo que a
secção também teve uma grande participação nas competições distritais ao longo destes 23
anos de existência.
Na época de 1987-88, a equipa do FCBarreirense jogou as provas distritais e apurando-se para
participar no Campeonatos Nacional da 2ª divisão. A equipa foi constituida por Manuel Brito,
Armando Moreira, Guilherme Gaboleiro e António Romão. Em termos individuais, Luís Reis
ficou em 2º lugar na 6ª Seixalíada.
Entre 1989 e 1992, o FCBarreirense obtém muito bons resultados, foram 4 anos ao mais alto
nível:
Na época de 1988-89, a equipa do FCBarreirense sagrou-se campeã nacional da 2ª divisão,
subindo à 1ª divisão. Nessa mesma época, em Vizela, na disciplina de partidas rápidas, a
equipa é vice-campeã, atrás do Sport Lisboa e Benfica. A equipa foi constituida por Rui
Dâmaso, João Leonardo, Vitor Morais e Hermenegildo Charneira com Sérgio Rocha a suplente.
Nos campeonatos individuais absolutos, Rui Dâmaso e João Leonardo ficam em 3º lugar,
respectivamente na disciplina de partidas clássicas e na disciplina de partidas semi-rápidas. Em
termos internacionais, Rui Dâmaso ganha no Brasil, o Torneio Internacional de São Paulo,
obtendo uma norma de mestre internacional e no Torneio Internacional da Costa da Caparica
obtém a norma definitiva para o título de Mestre Internacional da FIDE (Federação
Internacional de Xadrez).
Na época de 1989-1990, colectivamente, equipa do FCBarreirense, ficou em quarto lugar no
Campeonato Nacional da 1ª divisão.
Nos campeonatos individuais, Rui Dâmaso obtém o título de Campeão em partidas rápidas.
Em termos internacionais, Rui Dâmaso representou pela primeira vez a selecção nacional nas
Olímpiadas de Xadrez, que decorreram em Novi Sad, na antiga Jugoslávia, hoje Sérvia e vence
os Torneios de Camaguey e Sagua la Grande ambos em Cuba.
Na época de 1990-1991, equipa do FCBarreirense, ficou novamente em quarto lugar no
Campeonato Nacional da 1ª divisão e na Taça de Portugal é semi-finalista. Nos Campeonatos
Nacionais nas disciplinas de partidas rápidas e de partidas semi-rápidas, a equipa alcança o 3º
lugar em ambas as provas.
Individualmente, Rui Dâmaso revalida o título de Campeão em partidas rápidas. Neste ano,
nasce um novo Campeão, no Barreirense, Sérgio Rocha, ganha o campeonato nacional de
juniores e o Torneio Nacional de Honra. João Leonardo sagra-se vice-campeão nacional
absoluto e vice-campeão nacional de partidas semi-rápidas. Na disciplina de partidas rápidas
obtém a 3ª posição .
Em termos internacionais, João Leonardo, Rui Dâmaso e Sérgio Rocha integram a selecção
nacional no Torneio das Comunidades de Lingua Portuguesa. Sérgio Rocha jogou o Mundial de
Juniores na Roménia e Rui Dâmaso vence novamente oTorneio de Camaguey e obtém o 2º
lugar num torneio de grande prestígio, o Memorial Capablanca, ambos em Cuba.
Na época de 1991-1992, a equipa fica enfraquecida com a saída de João Leonardo e Rui
Dâmaso, no entanto, consegue pela primeira vez o título de Campeã Nacional em partidas
rápidas com a seguinte constituição, Sérgio Rocha, Hermegildo Charneira, Vitor Morais e

António Bravo. Em partidas semi-rápidas o FCBarreirense mantém o 3º lugar obtido na época
anterior. No Campeonato da primeira divisão, infelizmente a equipa não consegue evitar a
descida.
Individualmente, Sérgio Rocha revalida o título de Campeão Nacional de Juniores, ganha um
dos torneios internacionais em partidas semi-rápidas em Portugal, o Damiano de Odemira, e
participa no Mundial de Juniores na Argentina.
Entre 1993 e 1997, a equipa fez a travessia do deserto em termos nacionais:
Na época de 1992-1993, com a saída de Sérgio Rocha, Hermenegildo Charneira e Vitor Morais
a equipa ficou muito enfraquecida e manteve-se na 2ª divisão da zona sul no 2º lugar.
Na época de 1993-1994, a equipa com o 5º lugar 2ª divisão da zona sul, desce de divisão.
Na época de 1994-1995, a equipa sobe de divisão mercê do 2º lugar no zonal de apuramento
para a 2ª divisão da zona sul.
Na época de 1995-1996, a equipa mantém-se na 2ª divisão. Em termos individuais, Nuno
Rodrigues, um jogador em ascensão, fruto da formação do clube, sagrou-se vice-campeão
nacional em partidas semi-rápidas.
Na época de 1996-1997, a equipa obtém o 4º lugar na 2ª divisão nacional de honra. O
destaque vai mais uma vez para Nuno Rodrigues, tendo alcançado o 3º lugar no Torneio
Nacional de Honra.
O segundo periodo de ouro do xadrez do FCBarreirense decorre entre 1998 e 2002, onde o
ponto mais alto é a conquista da Taça de Portugal, que coincide com o regresso do Mestre
Internacional Sérgio Rocha e o Mestre FIDE, João Leonardo.
Na época de 1997-1998, a equipa do FCBarreirense sagrou-se campeã nacional da 2ª divisão,
subindo à 1ª divisão.
João Leonardo obtém o 3º lugar no Torneio Nacional de Mestres e integrou a selecção
nacional na 33ª edição das Olímpíadas realizadas em Elista, na Rússia.

Na época de 1998-1999, a equipa do FCBarreirense sagrou-se vice-campeã nacional da 1ª
divisão, atrás do Boavista Futebol Clube. No Campeonato Nacional de Semi-rápidas na
Marinha Grande foi a 3ª equipa.
João Leonardo obtém o 4º lugar no Torneio Nacional de Mestres. Sérgio Rocha integrou a
selecção nacional no Campeonato da Europa.
Na época de 1999-2000, a equipa do FCBarreirense ficou em 3º lugar no nacional da 1ª divisão
e venceu a Taça de Portugal, a equipa foi constituida por Sérgio Rocha, João Leonardo,
Hermenegildo Charneira e Nuno Rodrigues. No Campeonato Nacional de Semi-rápidas na
Marinha Grande foi a 4ª equipa.
Sérgio Rocha obtém o 3º lugar no Torneio Nacional de Mestres e no Campeonato Nacional de
partidas rápidas e João Leonardo obtém o 3º lugar no Campeonato Nacional de partidas semirápidas. Sérgio Rocha integra a selecção nacional na 34ª edição das Olímpíadas realizadas em
Istanbul, na Turquia.

Na época de 2000-2001 Pela primeira vez, o Futebol Clube do Barreirense integrou um jogador
que não jogou no Barreiro na sua equipa, o Mestre Internacional Fernando Silva, de Lisboa,

campeão nacional absoluto por 7 vezes. A equipa do FCBarreirense jogou a Supertaça com o
Boavista tendo sido derrotada, ficou em 5º lugar no nacional da 1ª divisão e em 4º lugar no
Nacional de semi-rapidas.
João Leonardo sagra-se campeão nacional de partidas semi-rápidas.
Sérgio Rocha sagra-se vice-campeão nacional em partidas rápidas.

Na época de 2001-2002 Equipa foi constituida por Sérgio Rocha, Fernando Silva, João
Leonardo, Nuno Rodrigues e Hermenegildo Charneira. A equipa do FCBarreirense foi semifinalista da Taça de Portugal e ficou em 3º lugar no nacional da 1ª divisão.
Sérgio Rocha obtém o 2º lugar no Torneio Nacional de Mestres e integra a selecção nacional
na 35ª edição das Olímpíadas realizadas em Bled, na Eslovénia.
A equipa de xadrez tem-se mantido até hoje na competição nacional ao mais alto nível,
sempre com resultados muito positivos:
Na época de 2002-2003, a equipa reforça-se com o Mestre FIDE Paulo Dias oriundo também
de Lisboa. A equipa do FC Barreirense ficou em 5º lugar no nacional da 1ª divisão, e sagrou-se
vice-campeã nacional no Campeonato Nacional de Semi-rápidas na Marinha Grande.
Individualmente, Sérgio Rocha foi vice-campeão nacional absoluto.
Na época de 2004, a equipa do FCBarreirense ficou em 7º lugar no nacional da 1ª divisão. A
equipa do FCBarreirense sagrou-se vice-campeã nacional no Campeonato Nacional de Semirápidas na Marinha Grande atrás do Boavista FC, a equipa foi constituida por Sérgio Rocha,
Paulo Dias, Fernando Silva e Nuno Rodrigues.
Individualmente Sérgio Rocha sagrou-se vice-campeão nacional absoluto pelo 2º ano
consecutivo. No Torneio Nacional de Mestres Paulo Dias ficou em 2º lugar logo seguido de
Nuno Rodrigues.
Sérgio Rocha integra a selecção nacional na 36ª edição das Olímpíadas realizadas em Calvia,
em Espanha.
Na época de 2005, o número seis foi dominante, a equipa do FCBarreirense ficou em 6º lugar
no Campeonato Nacional de partidas semi-rápidas e no campeonato Nacional da 1ª divisão, a
equipa do FCBarreirense também ficou em 6º lugar no nacional da 1ª divisão. Pela primeira vez
jogou com um jogador estrangeiro, oriundo de França, o Mestre FIDE, Alain Spielmann.
Individualmente Sérgio Rocha ficou em 6º lugar no nacional absoluto. No Torneio Nacional de
Mestres, Paulo Dias ficou em 2º lugar logo seguido de Nuno Rodrigues.
Na época de 2006, Rui Dâmaso regressou ao FCBarreirense e já sem Paulo Dias e Fernando
Silva, a equipa do FCBarreirense começa a época com um terceiro lugar no nacional de
partidas semi-rápidas é também semi-finalista da Taça de Portugal. Incrivelmente, num dos
mais fortes Campeonatos Nacionais da 1ª divisão, a equipa do FC Barreirense, com 3 mestres
internacionais e um mestre FIDE, com alguma infelicidade, no desempate, desce de divisão.
Nesta prova jogaram dois franceses na equipa do FCBarreirense, Thomas Saatdjian e Cyril
Marzolo
Sérgio Rocha sagra-se campeão nacional de partidas semi-rápidas e fica em 3º lugar no
Campeonato Nacional Absoluto. Rui Dâmaso sagra-se vice-campeão nacional de partidas semirápidas e fica em 4º lugar no Campeonato Nacional Absoluto. João Meira sagra-se campeão
nacional em partidas semi-rápidas no escalão de sub10.
Internacionalmente, Rui Dâmaso e Sérgio Rocha integraram a selecção portuguesa que
participou na 37ª edição das Olímpíadas, em Turim, Itália. Sérgio Rocha representou ainda a
selecção no torneio das 10 nações, na Tunísia.

Na época de 2006-2007, a equipa do FCBarreirense sagrou-se vice-campeã nacional da 2ª
divisão, com a seguinte equipa: Rui Dâmaso, Sérgio Rocha, Rafael Teixeira e Hermenegildo
Charneira. O 3º lugar por equipas em partidas rápidas vem também do FC Barreirense.
O jovem Rafael Teixeira sagra-se vice-campeão nacional no escalão de sub 18 e disputa o
europeu na Croácia. Vasco Ramos ficou em 5º lugar no nacional do mesmo escalão. Rui
Dâmaso sagra-se campeão nacional absoluto pela quinta vez, é o único jogador do Barreiro
que ganhou o título absoluto, obtém também o segundo lugar na disciplina de partidas semirápidas e o quinto lugar no Torneio Nacional de Mestres e na disciplina de partidas rápidas.
Na época de 2007-2008, a equipa do FCBarreirense ficou em 6º lugar no nacional da 1ª divisão.
A equipa do FCBarreirense sagrou-se vice-campeã nacional no Campeonato Nacional de Semirápidas na Marinha Grande.
O jovem Rafael Teixeira fica em 3º lugar no campeonato nacional no escalão de sub 18 e vence
o Torneio Nacional de Honra. Rui Dâmaso fica em 2º lugar no Torneio Nacional de Mestres e
no Campeonato Nacional de partidas semi-rápidas, Sérgio Rocha obtém o 5º lugar no Torneio
Nacional de Mestres.
Internacionalmente, o jovem Rafael Teixeira jogou o mundial no Vietnam. Rui Dâmaso jogou o
Campeonato da Europa, em Plovdiv na Bulgária. Rui Dâmaso e Sérgio Rocha integraram a
selecção na 38ª edição das Olímpíadas, em Dresden, Alemanha.
Na época de 2008-2009, num novo modelo competitivo no nacional da 1ª divisão, a equipa do
FCBarreirense, não se apurou para a final A a 8 e ficou em 1º lugar da final B a 8 (i.e em 9º
lugar no nacional da 1ª divisão). No campeonato nacional de partidas rápidas, a equipa obtém
o 4º lugar.
Individualmente, Vasco Ramos sagra-se vice-campeão nacional de sub 20 e participou no
Mundial de Juniores na Argentina. Manuel Brito obtém o quarto lugar no Campeonato
Nacional de Veteranos.
Na época de 2009-2010, a equipa do FCBarreirense teve uma participação menos positiva
ficando em 13º lugar no nacional da 1ª divisão. Em termos internacionais, Sérgio Rocha
representou a selecção na 39ª edição das Olímpíadas, em Khanty Mansiysk, na Rússia.
Na actual época de 2010-2011, a equipa do FCBarreirense ficou em 5º lugar no nacional de
semi-rápidas e pretende disputar o campeonato nacional da 1ª divisão.
António Bravo, jogador da secção de xadrez do FCBarreirense

