
CXF
A fi nais dos anos 70, no século pasado, en Vilagarcía 
inaugurouse un novo Instituto.

Como era de FORMACIÓN PROFESIONAL, durante moitos 
anos chamóuselle IFP FONTECARMOA, co nome do
topónimo da parroquia onde estaba situado.

O Instituto, ubicado nun arrabalde de Vilagarcía, tiña unha boa 
parte do seu alumnado de extracción social humilde. 

Eran tempos en que a droga dura -a heroína- fi xo estragos 
neste país.

Naqueles anos, unha serie televisiva xaponesa,  púxose de 
moda: “LIANG SHAN PO”. Con esa denominación, pasouse a 
chamar os habitantes de barrios marxinais das grandes
cidades.  

Isto cóntao Javier Cercas na súa novela “Las leyes de la 
frontera”:

https://joanmonie.wordpress.com/2013/06/02/la-verdadera-
historia-de-mi-liang-shan-po-entorno-a-las-leyes-de-la-fron-
tera-de-javier-cercas/

E con ese nome, durante bastantes anos, chamóuselle a este 
Instituto. 



Pero nese Instituto había vida. 

E vida sa. 

Unha gran efervescencia cultural. 

E xogábase moi ben ao xadrez.

As fotos que se amosan están tomadas na biblioteca
actual, durante una serie de simultáneas (un xogador 
contra todos) impartidas por un profesor de O Grove:  
Alberto  García Besada.

Entre os alumnos participantes, bastantes deles son 
pais de alumnos actuais ou pasados. A modalidade de 
simultáneas é espectacular, nela enfróntase un xogador 
contra todos os seus rivais.

Fonte: diapositivas dixitalizadas, cara o ano 1980, na
biblioteca do Instituto.







Con estes antecedentes, é natural que se xogase moito ao 
xadrez. E moi ben. 

Durante moitos anos, durante as festas escolares (S. Xoán 
Bosco, a fi nais de xaneiro), disputábanse os torneos de SAN 
XOÁN BOSCO, nos cales participaban xogadores de todos os 
colexios e Institutos de Vilagarcía.

Os premios eran libros de xadrez, libros á carta, entregados 
a partir da petición previa dos xogadores. Os libros non tiñan 
relación co posto logrado, aínda que todo o mundo intentaba 
facelo o mellor posible.



Campionato San Xoán Bosco, ano 1998

Seguiu habendo simultáneas no Instituto. Como esta, impartida por
ROBERTO PATIÑO, campión galego de xadrez e ex-alumno do Instituto, no 
ano 2000.



Pero algo estaba cambiando. O testán de don  
ADOLFO PEDRIDO MORLA, forzou a un grupo de
profesores e alumnos a crear un club de xadrez, a
mediados dos anos 80. 

Como a súa sede social, o seu lugar de adestramento, 
era o Instituto, o seu nome foi, naturalmente 

IFP FONTECARMOA

DON ADOLFO PEDRIDO MORLA



Este club naceu a mediados dos anos 80.
Durante moitos anos, ata o ano 2000, competía
deportivamente nas instalacións do Liceo Marítimo de
Vilagarcía (a carón do Concello, é un solar hoxe baleiro).  
No ano 2000, ao disolverse a sección de xadrez do Liceo 
Marítimo, o club queda como a única referencia no
xadrez de Vilagarcía. 
E comeza a medrar, abríndose á sociedade, a xogadores 
alleos ao Instituto. E pasa a adestrarse (ano 2001-2) -e 
xogar- nas instalacións da Casa da Xuventude, xunto á 
gasolineira de San Roque.

Xogadores do club no ano 2004. Case todos continúan a xogar no 
club. A foto foi tomada por Jose Luiz Oubiña na sede actual do club, a 
Casa da Xuventude de Vilagarcía



E o club continuou medrando. E a el foron afl uíndo
talentos de Vilagarcía, de toda Galicia e de fóra. 

O club tivo campións galegos en todas as categorías. 
Foi campión galego por equipos

Tivo xogadores que gañaron o campionato de España 
(un deles, Julio Suárez Gómez, é o actual campión de 
España sub-18 e leva séndoo ¡¡¡os últimos 3 anos!!! )

E foi necesario cambiar o seu nome, buscando un nome 
que refl ectise o seu pasado e a súa nova realidade. O 
elixido foi: 

CLUB  XADREZ FONTECARMOA  (CXF)

Tamén o instituto cambiou o seu nome, no ano 1990. 
Pasou a chamarse: 

 FERMÍN BOUZA BREY.



Foto do torneo social sub-12. Celebrado o venres 25 de novembro

Foto do torneo social absoluto. Celebrado o sábado 26 de novembro



Foto do torneo social absoluto. Celebrado o sábado 26 de novembro

Este club, CLUB XADREZ FONTECARMOA, ten
 actualmente case 200 xogadores federados, de todas 
as idades e... 



... o mércores, 7 de decembro, proclamouse campión 
de España por equipos, sub-18, en Benidorm.


