
 

 
 

PRESS RELEASE 
02 de Abril de 2018 – 14h38 

 
Associação Peão Cavalgante e o Município de Óbidos 

Semana da Juventude de Óbidos 
recebe Torneio e Workshops de Xadrez 
 
A Associação Peão Cavalgante e o Município de Óbidos vão organizar o “I Torneio Jovem Sub08 a Sub14 
de Xadrez. Esta ação decorre na “Semana Juventude de Óbidos 2018” e tem como objetivo promover o 
Xadrez em Óbidos e divulgar esta Vila. 
 
O Torneio realiza-se no dia 15 de abril (domingo), a partir das 15 horas, com sessão de boas vindas. Às 
15h10 têm início os jogos e, quinze minutos após o último jogo, será a entrega de Prémios. 
 
A organização está a cargo do Município de Óbidos e da Associação Peão Cavalgante e conta com o 
Apoio do Espaço Ó. 
 
Podem participar todos os Jogadores, nascidos em: 
a) Sub-08 -> se nascido em 2010 ou depois 
b) Sub-10 -> se nascido em 2008 ou 2009 
c) Sub-12 -> se nascido em 2006 ou 2007 
d) Sub-14 -> se nascido em 2004 ou 2005 
 
As Inscrições são limitadas e decorrem até à véspera de cada torneio. Os interessados poderão 
inscrever-se por SMS para o número de telefone 96 55 05 6 55 (José Cavadas), ou por correio eletrónico 
para josecavadas@gmail.com, ou peaocavalgante@gmail.com. 
 
Aceitam-se inscrições no local do torneio até 30 minutos antes do início de cada competição. 
 
As inscrições devem indicar o nome completo, o ano de nascimento/escalão etário e o nome e o 
contacto do responsável pelo clube/escola. A inscrição é gratuita e deve ser confirmada no local da 
prova, até às 14h55. 
 
Local da Prova: “Espaço Ó” - Rua da Porta da Vila, nº16-18 - Óbidos 
 
O sistema de Jogo será Suíço de 5/6 sessões, em partidas de 10 minutos + 5 segundos para cada 
jogador. O emparceiramento e a classificação são estabelecidos pelo programa Swiss Mannager. Haverá 



 

 
 

uma classificação individual e coletiva, contando os primeiros 4 classificados das equipas que tenham no 
mínimo de 4 jogadores. 
 
 

Workshops Xadrez Semana da Juventude 2018 
 
Data: 15 de abril 2018 
 
O participante pode optar por um, dois ou três workshops. 
 
Não há limite de idade nem de inscrições. 
 
Deverá preencher a ficha de pré-inscrição e enviar para peaocavalgante@gmail.com e/ou entregue no 
Espaço Ó. Mais informações através do telefone 965 505 655 (José Cavadas). 
 
1. Workshop 1 - “Ainda não sei mexer as peças “ – 09h45 às 10h45 
2. Workshop 2 - “Já sei mexer as peças. E agora?” – 11h00 às 12h00 
3. Workshop 3* - “Xadrez uma Ferramenta Pedagógica” – 12h15 às 13h00  
 
*Dirigido a Encarregados de Educação, Professores, estudantes dos ensinos secundário ou Universitário. 
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