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• Introdução 
  

Este foi um ano de grandes mudanças a nível da estrutura federativa, marcado pelas 

alterações estatutárias exigidas pelo novo Regime Jurídico das Federações Desportivas e 

que culminou na instituição de um novo quadro orgânico. 

A nível da Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal tivemos mais um acto eleitoral, 

marcado como sempre com a dificuldade em compor as listas para os nossos Corpos 

Sociais, sinal dos novos tempos onde o Associativismo luta por sobreviver. 

Estamos cientes das dificuldades que se nos apresentam pela frente, com o atraso 

na assinatura do Contrato Programa entre a FPX e o IDP e consequentemente a ainda não 

assinatura deste com as respectivas Associações Distritais. 

Mas também da necessidade do apoio necessário por parte de todos os Clubes, 

Dirigentes e Jogadores desta Associação e da necessidade de todos se unirem em 

torno deste “projecto” chamado Xadrez. 

Apenas com a ajuda e o empenho de todos, como até agora, é possível a nossa 

Associação continuar e melhorar o trabalho desenvolvido até agora.  

 

 

 

 

 

Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal 

A Direcção 

 

  

 

 

 

          

 



Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal 

Projecto de Actividade – Época 2009/2010 

 

• Actividade Desportiva 

 

Perspectivam-se realizar as seguintes provas: 

 

CD Jovens Semi – Rápidas / Individual 

CD Jovens Semi – Rápidas / Equipas 

CD Semi – Rápidas / Individual 

CD Semi – Rápidas / Equipas 

CD Equipas 

CD Jovens (fase preliminar) 

CD Jovens 

CD Absoluto (fase preliminar) 

CD Absoluto 

CD Veteranos 

CD Feminino 

Taça AXS 

CD Rápidas / Individual 

CD Rápidas / Equipas 

Circuitos de Torneios FIDE 

Intermunicipais de Jovens, Equipas até sub-23 

 

• Outras Actividades 

 

Torneio comemorativo do aniversário da AXS 

 

Organização de actividades no âmbito da Selecção Distrital de Jovens, com um 

regulamento específico, com incentivo à formação para a Alta Competição 

 

Continuamos a apoiar os diversos torneios de xadrez particulares e escolares 

do Distrito. 

 

Pensamos realizar, com o apoio da FPX, cursos de Formação de Monitores, de 

Árbitros e de Dirigentes, mostrando deste modo um dos papéis úteis da 

Associação. 

 

Esperamos continuar a realizar, com o apoio da FPX, a actividade designada por 

Xadrez em Férias 2010, realizada em conjunto com o PDX Barreiro, onde 

ligamos diversas actividades físicas com formação e competição no xadrez para 

jovens até aos 14 anos. 
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• Boletim Informativo “ Ao Quadrado” 

Pretendemos continuar com a edição do Boletim “Ao Quadrado”, apesar de 

algumas dificuldades ultimamente na realização deste, contendo todas as noticias 

inerentes ao Xadrez no Distrito de forma a dar a conhecer a todos, on-line,  a nossa 

actividade e enviando bissemanal ás Entidades Oficiais, Câmaras Municipais (13) e 

Juntas de Freguesias (70) do Distrito de Setúbal assim como para alguns jornais da 

região. 
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