
PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO CLUBE DE XADREZ ERBO STENZEL 

(de 13 a 18/9/2011) 

 

 

 No mês de setembro de 2011 o Clube de Xadrez Erbo Stenzel da Fundação Cultural de Curitiba 

está comemorando um ano na nova sede, na Galeria Júlio Moreira. No entanto, deve-se destacar que o 

CXES já existe há 30 anos, e alternou sua sede em diversos locais ao longo deste tempo. Para a 

comemoração de um ano na nova sede, preparamos uma série de atividades enxadrísticas: 

a) Vida e obra de Erbo Stenzel: a funcionária do clube de xadrez Dilma Martins fará um breve 

relato de quem foi Erbo Stenzel. De 13 a 16/9, às 15:30h, e dia 18/9, às 9h. 

b) A lenda de Sissa: a funcionária da FCC, Lúcia Sartori, contará a lenda de Sissa, que é uma das 

mais antigas lendas que explicam a origem do xadrez. De 13 a 16/9, às 16h, e dia 18/9, às 9:30h. 

c) Palestra “Xadrez e Desenvolvimento Cognitivo”: o coordenador do clube de xadrez, Prof. Dr. 

Wilson da Silva, falará sobre as relações entre o jogo de xadrez e o desenvolvimento cognitivo. 

Dia 15/9, às 16h. 

d) Declamação do poema “Xadrez”: o poeta curitibano Batista de Pilar declamará o poema Xadrez, 

do escritor argentino J. L. Borges. Dia 19/9, às 10h. 

e) Torneio de xadrez: cada dia haverá uma modalidade de xadrez diferente (Fischer, 13/9; Duplas, 

14/9; Bughouse, 15/9; FIDE, 16/9), sempre às 17h. 

f) Partida de xadrez simultânea: dois dos melhores jogadores do clube de xadrez enfrentarão a 

comunidade numa partida simultânea, jogando contra diversos jogadores ao mesmo tempo. Dia 

19/9, às 10:15h. 

g) Mostra de filmes de xadrez: serão exibidos quatro filmes de ficção que têm o jogo de xadrez 

como elemento central no enredo. De 13 a 16/9, às 18h. 

 

Obs.: Todas as atividades são gratuitas e abertas à comunidade. 


