XADREZ EM MOVIMENTO 2010
O que é o Xadrez em Movimento - 2010 ?
O Xadrez em Movimento, é um programa de actividades de tipo «campo de férias em vertente de externato», onde o xadrez se relaciona, com
actividades como futebol, basquetebol, andebol, râguebi, natação, actividades radicais, jogos de mesa, orientação desportiva e actividades
lúdicas diversas. Este ano decorre de 19 a 23 de Julho de 2010.
Esta actividade que vai na sua 7ª edição, insere-se dentro do Plano de Desenvolvimento do Xadrez no Barreiro, é organizado pelo Clube de
Xadrez do Barreiro que fornece os monitores e instalações, conta com os apoios da Associação de Xadrez de Setúbal, da Câmara Municipal de
Barreiro, Federação Portuguesa de Xadrez e Instituto de Desporto de Portugal.
Os jovens participantes são desafiados em tempo de férias duma forma dinâmica, lúdica e divertida a porem à prova as suas capacidades
intelectuais e físicas, a resposta dos jovens em todos os anos é excepcional.
Pretende-se também motivar, formar os jovens para a modalidade do Xadrez, podendo ser um ponto de partida para futuros competidores de
xadrez ao nível federado.
No Xadrez em Movimento, os jovens são filiados num dos vários clubes do concelho do Barreiro que tenha a modalidade do Xadrez, e são
convidados a partir daí, a participarem nos treinos e Torneios locais a começar pelo Torneio dia 31 de Julho no Parque Catarina Eufémia..

Actividade principal: Xadrez
Actividades complementares: Natação Andebol, Futebol, Basquetebol, Râguebi, Orientação desportiva e actividades Radicais.
Locais: Casa dos Rapazes (Av. Fuzileiros Navais nº1 Santo André -Quinta da Lomba), Piscina Municipal, Mata da Machada, Parque da Cidade,
Datas da realização: 19 a 23 de Julho de 2010 - 30 participantes no máximo – escalões de sub 8 a sub17

Locais de actividades: Casa dos Rapazes; Parque da Cidade, Mata da Machada, Piscina Municipal do
Barreiro

Contactos dos Monitores:/Professores. Valdemar Bravo (965549392), Pedro Pinto,
Emanuel (932492638) ;

Monitores Responsáveis:
Valdemar Bravo - Professor de área de letras - História, Curso de Monitores de Xadrez (FPX), Dirigente do Corpo Nacional Escutas; responsável
pelas Inscrições, planeamento, coordenação, organização, logística e avaliação das actividades, Formador de Xadrez;
Pedro Pinto - Professor de educação física; Dirigente do Corpo Nacional Escutas; responsável pela vertente técnica teórico-prática de todas as
actividades físico-motoras, dinamizador das respectivas provas lúdicas; Formador de Xadrez;
Emanuel – Jogador Federado de xadrez do PDX Barreiro, responsável pela preparação dos espaços de actividades, pela logística, material e
alimentar das actividades; Formador de Xadrez; Fotógrafo das actividades;

Para as Inscrições deve :
- Pagar 21 €uros por participante pago no 1º dia de actividades (custo total já inclui almoços e lanches);
- Preenchimento do Boletim de Filiação com assinatura dos Encarregados de Educação
- Fotocópia do B.I/C.Cidadão ou Certidão de Nascimento e Cartão de Saúde (participantes repetentes só precisam de levar ás copias
efectuaram alguma renovação da documentação desde o ano transacto);
- Preenchimento da DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO (uma por cada participante) indicando os impedimentos (se
houverem), para alguma das actividades do programa e entregar no primeiro dia das actividades.

Material a levar:
- Boné ou Chapéu (todos os dias)
- Ténis desportivos (todos os dias)
- chinelos, touca, calção ou fato de banho ( apenas nos dias de natação);
- Garrafa pequena de àgua;
- T-shirt, calções e muda interior suplentes nos dias das viagens de barco e saída à Mata da Machada (ver programa de actividades)

Locais de actividades: Casa dos Rapazes; Parque da Cidade, Mata da Machada, Piscina Municipal do
Barreiro

Contactos dos Monitores:/Professores. Valdemar Bravo (965549392), Pedro Pinto,
Emanuel (932492638) ;

PROGRAMA – XADREZ EM MOVIMENTO 2010
2ª feira - 19
10:00

3ª feira - 20

4ª feira - 21

5ª feira - 22

6ª feira - 23

Natação:
Aprendizagem
Polo Aquático
(09:45) na
Piscina
municipal)

Natação:
Aprendizagem Polo
Aquático
(09:45) na Piscina
municipal)

(Saída C.Rapazes

Natação:
Aprendizagem, Pólo
Aquático
(09:45) na Piscina
municipal)

09:15) para Mata da
Machada
Orientação
Desportiva

12:45
14:15

Almoço - Lanche

Almoço - Lanche

Almoço - Lanche

Almoço - Lanche

Apresentação

Formação*

Formação*

Formação*

Torneio Xadrez 5ª e

(14horas)

Xadrez

Xadrez (2ª sessão)

Xadrez (3ª sessão)

6ª Jornada

Constituição de

(1ª sessão)

Torneio Xadrez 3ª

Torneio Xadrez 4ª

Jornada

Jornada

Equipas

15:00

Torneio Xadrez 1ª

Torneio Xadrez

Actividades:

Râguebi Aqua Ball

Actividades:

Jornada

2ª Jornada

Andebol (15:30) /

(15:30)

Futebol (15:30)

Lanche (16:30)

Classificações e

Escalada (a confirmar)

16:00

17:30

Andebol

Jogos de Mesa

Actividade

- Campeonato de

Desportiva:

entrega dos prémios

Matraquilhos

Basquetebol

Encerramento

Lanche

Lanche

Lanche

Regresso ao Barreiro

Lanche

Observações:
* Na Formação é
utilizado o programa de
iniciação ao Xadrez, com
as devidas adaptações em
função do tempo e
número de iniciandos,
para os participantes
menos familiarizados na
modalidade, centrado na
elencagem de um
programa de
competências a definir.
Os participantes devem
ser entregues na Casa dos
Rapazes ou Piscina
Municipal conforme o
horário diário/dias
indicados no programa
em transporte próprio.
As actividades encerram
todos os dias entre as 18
e as 18:30 na Casa dos
Rapazes (Quinta da
Lomba)

C.Rapazes (18:00)
Locais de actividades: Casa dos Rapazes; Parque da Cidade, Mata da Machada, Piscina Municipal do
Barreiro

Contactos dos Monitores:/Professores. Valdemar Bravo (965549392), Pedro Pinto,
Emanuel (932492638) ;

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO - Xadrez em Movimento 2010
Autorizo a participação do meu educando ___________________________________________________________ (nome
e idade do participante) no programa Xadrez em Movimento 2010, entre 19 de Julho a 23 de Julho de 2010.
Tomei conhecimento das actividades e horários constantes do programa em anexo, nas quais declaro que o meu filho(a)
(riscar o que não interessa em baixo):


Pode participar em todas as actividades.



Não pode participar nas seguintes actividades ___________________________________________________
por motivos de ______________________________________________________________________ (especificar
motivos relevantes: saúde, outros…).

Assinatura do Enc. de Educação: _________________________________________________;
Nº Documento Identificação (BI/Cartao Cidadão) do Enc. de Educação __________________, Dt de emissão _________
Contactos dos Encarregados de Educação: ______________ ; _______________ ; email: ________________________ ;
NOTA: Os participantes devem ser entregues e recolhidos na Casa dos Rapazes no horário diário/dias indicados no programa em
transporte próprio. Em caso de impossibilidade excepcional indicar aos monitores previamente no dia anterior.
----RECIBO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALOR RECEBIDO

COMPROVATIVO DO PAGAMENTO

______.___ €uros

______.___ €uros

XADREZ EM MOVIMENTO

VALOR DE INSCRIÇÃO Assinatura do Monitor que recebeu:

Locais de actividades: Casa dos Rapazes; Parque da Cidade, Mata da Machada, Piscina Municipal do
Barreiro

Assinatura do Monitor que recebeu:

Contactos dos Monitores:/Professores. Valdemar Bravo (965549392), Pedro Pinto,
Emanuel (932492638) ;

