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IV Torneio Internacional de Xadrez FIDE de Alcobaça   

(  Elo Sub 2200) 

 21 e 22 Janeiro 2017 

1. Apresentação:   
A Associação Peão Cavalgante, vai organizar o IV Torneio Internacional Xadrez 
FIDE de Alcobaça  aberto a todos jogadores filiados na FPX ou em congénere 
estrangeira, com Elo Inferior a 2200.  
Para quem não está federado (filiado na FPX) poderá inscrever-se por exemplo na 

Associação Peão Cavalgante/Arneirense, ou noutro clube. 

 
2. Apoios - Associação Xadrez de Leiria; Federação Portuguesa de Xadrez; Município 
de Alcobaça, Museu do Vinho de Alcobaça.  
 
3. Ritmo de jogo : As partidas têm um ritmo de 60 minutos para terminar a partida, com 
acrescento de 30 segundos por lance.  
 
4. Sistema de jogo e desempates : Sistema suíço a 5 sessões.  
Critérios de Desempate :  
1º Resultado entre empatados (11);  
2º Bucholz cortando o pior (37);  
3º Bucholz total (37) ; 
4º FIDE Tie-Break (8);  
5º Maior número de vitórias (12);  
Caso o número de participantes o recomende, a organização, pode proceder a 
emparceiramento acelerado, nas duas primeiras jornadas.  
Cada jogador terá direito a utilizar 1 “bye”, excepto nas 4ª e 5ª sessões, sendo-lhe 
averbado 0,5 pontos.  
Para tal, o jogador deverá comunicar à direcção da prova essa sua intenção, até ao 
final da 1ª sessão.  
 

5. Local de jogo:  Museu do Vinho de Alcobaça  

Rua do Olival Fechado - 2460-059 Alcobaça 
 
Sugestão para dormidas: 

Hotel Santa Maria - Alcobaça – fotos   
https://plus.google.com/113356459753053376187/about?hl=pt-PT  
 
Rua Dr Francisco Zagalo 20 - 2460 Alcobaça  
Telefone principal: 262 590 160 ; Fax principal: 262 590 161  
Reservas: 262 590 160 ; Email geral: geral.alcobaca@hotelsantamaria.com.pt  
Reservas: geral.alcobaca@hotelsantamaria.com.pt  
 
6. Datas e horários:   
1ª Sessão: 21 de Janeiro de 2017 - 10,30 h  
2ª Sessão: 21 de Janeiro de 2017 - 15,30 h  
3ª Sessão: 21 de Janeiro de 2017 - 20,30 h  
4ª Sessão: 22 de Janeiro de 2017 - 10,30 h  
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5ª Sessão: 22 de Janeiro de 2017 - 15,30 h  
Sessão de encerramento com entrega de prémios quinze minutos após o término dos 
jogos da 5ª Sessão.  
 
7. Tempo de espera   
O tempo de espera máximo para cada jogador iniciar o seu jogo é de 60 minutos, após 
o que lhe será averbada derrota.  
 
 
8. Inscrições:  Devem ser enviadas por email para josecavadas@gmail.com  ou 
peaocavalgante@gmail.com ou Telemóvel: 96 55 05 6 55 (deixar sms e não 
mensagem de voz) – José Cavadas.  
As inscrições devem ser feitas até ao dia 19 de Janeiro às 15,00 horas ( 1º momento)  
As inscrições só serão válidas após pagamento:  
NIB : 0007   0000  0006   2953   5832 3 - Associaçã o Peão Cavalgante. 
Os comprovativos dos pagamentos devem ser identific ados e enviados para o  e-
mail – peaocavalgante@gmail.com 
NOTA: Após 19 de janeiro – As inscrições serão : Ge ral – 20 €; jovens Sub08 a 
Sub16  - 15 € ;  
Jogadores da Associação Peão Cavalgante/Arneirense – 15€   

 
Aceitam-se inscrições de última hora, no local de jogo, até às 10,00 horas desde que 
não perturbe a organização. Cada clube deverá apresentar um relógio digital por cada 
dois jogadores inscritos.  
 
9. Taxas de inscrição :   
1º Momento – até 19 de janeiro de 2017:   
Geral – 15 € ; jovens Sub08 a Sub16  - 10 € ; Jogadores da Associação Peão 
Cavalgante/Arneirense – 10 €  
 
10. Subsídios e Prémios :  
1º prémio – 100 Xeques 
2º prémio – 50 Xeques  
3º prémio  - 30 Xeques  
 
Prémios por escalões Elo: 
1000 – 1600 – 15 Xeques 
1601 – 1750 – 15 Xeques 
1751 – 1900 – 15 Xeques 
1901 – 2150 – 15 Xeques 
;  
1º - Sub 20 – Troféu ;  
1º - Sub 18 – Troféu ;  
1º - Sub 16 – Troféu ;  
1º - Sub 14 – Troféu;  
1º - Sub 12 – Troféu ;  
1º - Sub10 – Troféu ; 
1º - Sub08 – Troféu. 
1º Veterano ( +50) – Troféu;  
1º Veterano (+65) - Troféu 
1ª a 3ª Equipa – Troféu 
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10. Será requerida a homologação da prova junto da Federação Internacional de 
Xadrez, FIDE, e da Federação Portuguesa de Xadrez, nomeadamente para efeitos de 
contabilização para os respectivos sistemas de classificação pontual ELO.  
11. Direcção e Arbitragem  – Ângela Mateus e José Cavadas (Árbitro Nacional).  
2. Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento de 
Competições da FPX e nas regras do jogo da FIDE, cabendo à Direcção da Prova 
decidir sobre eventuais situações que permaneçam omissas após aplicação dos 
regulamentos respectivos. 
 
 

Museu do Vinho de Alcobaça 

 

O museu do Vinho de Alcobaça é uma joia da produção vitivinícola nacional. Instalado na antiga adega 

que, em 1874, José Raposo de Magalhães mandou edificar para ai implementar e desenvolver a cultura 

da região, o imóvel que alberga o museu representa, em si mesmo, um legado arquitetónico da maior 

importância no contexto da história da tecnologia e industrial do vinho. Alcobacense ilustre, foi na sua 

dedicação à agricultura que José Eduardo Raposo de Magalhães deu alto renome à sua terra, sendo o 

responsável maior pelo desenvolvimento da vitivinicultura local, aplicando na construção da sua adega, a 

tecnologia mais avançada do seu tempo, patente ainda hoje na qualidade dos materiais, na racionalidade 

dos espaços ou nas condições de higiene preconizadas. Adega para tintos, adegas para brancos 

assistidas por um esmagador- desengaçador, prensas moveis de cinchos, o complexo edificado reflete 

nas suas linhas funcionais uma feição tecnológica agraria de ponta. Do legado museológico, transparece 

hoje uma memória bem preservada da modernização operada em 1948, quando da aquisição do 

complexo imóvel pela Junta Nacional do Vinho aos herdeiros de José Eduardo Raposo de Magalhães, 

sendo deste período a transformação do espaço de adega em depósitos industriais verticais de vinhos 

brancos e tintos, seguindo o modelo de Abel Pereira da Fonseca. Em 1968, decorrente do encerramento 

de alguns dos armazéns da JMV, foi dado início à recolha de material vinícola disperso nas suas várias 

delegações. Desta ação, resultou a incorporação de um conjunto de coleções de grande valor histórico e 

patrimonial que pela ação engenhosa e tenacidade colecionista do delegado da JNV em leiria, Manuel 

Augusto Paixão Marques, viria a resultar no mais completo Museu do vinho do país. 

O espólio do museu conta com um importante acervo com mais de 8500 peças móveis, preenchendo um 

universo eclético cujas tipologias contemplam a enologia, a etnologia, a tecnologia tradicional, arqueologia 

industrial e as artes gráficas, plásticas e decorativas. 

Constitui um vasto conjunto integrado dentro do conceito da exposição temática e da musealização de 

sítio, contextualizando a vinicultura e a viticultura, as indústrias correlativas, armazenamento, distribuição 

ou consumo do vinho. 

O espólio reflete ainda uma dimensão nacional, única no país, que reporta a memória da antiga junta 

Nacional do Vinho e do atual instituto do vinho e da vinha. Enriquecida durante as décadas de 70, 80 e 90 

(século XX) pela personalidade colecionista e obreira do Engenheiro Paixão Marques (Delegado Regional 

da JNV/ IVV), o acervo museológico abrange aspetos significativos da cultura material do vinho de 

inquestionável valor histórico, científico, industrial e etnográfico que vão do século XVII ao advento do 

século XXI. 
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Contactos:  

Rua de Leiria S/N, 

Olival Fechado 

2460-059 Alcobaça 

Tlf .:00351 968 497 832 

Email : museus@cm-alcobaca.pt 

  

 

 

Horário fixo de visita  

Terça a Domingo 
Manhã : 10h00, 11h00, 12h00 

Tarde : 14h00, 15h00, 16h00 e 17h00 

  

Visitas para grupos organizados e escolas (marcação prévia)  

Terça-feira a Domingo: 

10h00 às 12h00 / 14h00 às 17h00 

  

Serviço Educativo (marcação prévia)  

Terça-feira a Sexta-feira: 

10h00 às 12h00 / 14h00 às 17h00 

www.facebook.com/MuseudoVinhodeAlcobaca 

 

  

• In: http://www.cm-alcobaca.pt/pt/menu/518/museu-do-vinho-de-alcobaca.aspx 
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Santa Maria Hotel 

O Santa Maria Hotel, de 3 estrelas, remodelado e 
com ampliações recentes, encontra-se localizado 
no centro da cidade de Alcobaça, perto do 
Mosteiro de Alcobaça. 

A unidade hoteleira, é a indicada para a 
realização de férias culturais, devido à sua 
proximidade a vários monumentos nacionais de 
interesse histórico e cultural, como o Mosteiro de 

Alcobaça, o Mosteiro da Batalha, o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, o 
Castelo D. Dinis, bem como para uma estadia na proximidade ao mar, devido à sua 
proximidade com a praia da Nazaré, localizada a cerca de 9 quilómetros e a praia de São 
Martinho do Porto. 

O Hotel dispõe de  71 quartos duplos e duas suites, equipados  com ar condicionado, 
telefone directo, frigorífico, vista panorâmica sobre o Mosteiro de Alcobaça e televisão. 
Existe igualmente, uma sala de televisão, sala de reuniões e de banquetes, bem como 
um bar. 

O Hotel efectua roteiros ao Mosteiro da Batalha, ao Santuário de Fátima, à Serra dos 
Candeeiros, à Nazaré, a São Martinho do Porto e a Foz do Arelho. 

No concelho de Alcobaça, existem várias praias com belas paisagens, entre as quais, se 
destacam, além da praia da Nazaré e da Praia de São Martinho do Porto, a Praia da 
Pedra do Ouro, a Praia da Polvoeira, a Praia de Vale Furado, a Praia da Légua, a Praia 
de Vale Pardo, a Praia das Paredes da Vitoria e a Praia da Gralha. 

Hotel Santa Maria Alcobaça 

Rua Dr Francisco Zagalo 20 
2460 Alcobaça Portugal 
Telefone principal- 262 590 160 
Fax- principal: 262 590 161 
Reservas- 262 590 160 
Grupos- 262 590 160 
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Email geral- geral.alcobaca@hotelsantamaria.com.pt 
Reservas- geral.alcobaca@hotelsantamaria.com.pt 

http://www.hotelsantamaria.com.pt/ 

As reservas de quartos devem ser feitas diretamente com o hotel. 
Venha visitar Alcobaça e jogue o Torneio! 

 


