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O 11º estágio nacional de jovens decorrerá de 17 a 21 de Dezembro na Pousada da 

Juventude em  Almada, com o apoio da Câmara Municipal de Almada e a Associação de 

Xadrez de Setúbal, Instituto do Desporto de Portugal e Pousadas de Juventude/Movijovem. 

 

Os estágios da FPX, continuarão sob a coordenação dos Mestres Internacionais Sérgio 

Rocha e António Fróis. Os conteúdos para cada um dos estágios serão apresentados nos 

próximos boletins.  

 

Os campeões nacionais de partidas clássicas terão as despesas de alojamento em quartos 

múltiplos suportadas pela FPX. As despesas com a alimentação e deslocação serão da 

responsabilidade dos atletas.   

Os restantes atletas poderão inscrever-se de forma análoga ao estabelecido no primeiro 

ponto do boletim zero e suportarão as despesas com a estadia. 

Os jovens participantes nas provas internacionais de 2011, serão sempre englobados. Os 

participantes nos anteriores estágios poderão também  inscrever-se. 

Caso não se preencha o número de 30 participantes, a FPX poderá avaliar sobre o 

preenchimento dos lugares vagos. 

O transporte dos atletas para o local de estágio não será da responsabilidade da FPX. 

 

A inscrição deverá ser efectuada para por.chess.fed@gmail.com até ao dia 2 de 

Dezembro, indicando o seu nome, e se levarem acompanhantes, os respectivos nomes, 

o modo de transporte, data e hora prevista da chegada.  

O preço do alojamento com pequeno-almoço (4 noites) em quarto múltiplo é de 44 

euros por pessoa, e em quarto duplo é de 68 euros por pessoa. Relativamente aos 

quartos duplos, os interessados deverão o quanto antes informar a FPX, para que seja 

efectuada a reserva, uma vez que os quartos disponíveis são em número reduzido. O 

pagamento deverá ser efectuado por transferência bancária para a conta FPX da 

CGD: 0035 0281 00009546 930 94.  

As refeições têm o custo unitário de 6 euros e deverão ser pagas directamente à 

Pousada. De qualquer forma deverão indicar na inscrição se tomarão as refeições na 

Pousada para a respectiva reserva. 

 

Poderão alguns acompanhantes/delegados usufruir do alojamento, dependendo do número 

de inscritos. 

Os treinadores de grau 1 e 2 interessados em estagiar com os treinadores fpx, para a 

respectiva inscrição, deverão enviar um e-mail para por.chess.fed@gmail.com, suportando 

as despesas com a sua estadia.  

 

Para a calendarização e identificação do local de realização dos estágios 2012, abrem-se 

candidaturas até ao dia 2 de Dezembro de  2011. 

 

Apoio:  Movijovem- Pousadas da Juventude e Cartão Jovem, IDP I.P. 

                                      A Direcção da FPX 
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