
 

I Torneio de Xadrez do Museu 
Agrícola da Atalaia - Montijo 

 

 

 

O Museu Agrícola da Atalaia procura dar a 
conhecer o passado rural do concelho, 
nomeadamente da freguesia da Atalaia, expondo 
equipamentos e recriando os espaços usados 
regularmente na produção e fabrico do azeite e 
do vinho. 

 

 

O equipamento é composto por um lagar de 
vinho e um lagar de azeite, ambos musealizados 
in sitiu, uma destilaria, uma adega, reservas 
técnicas, um pomar de citrinos e uma horta. 

 

 

Existe ainda uma sala de exposições temporárias 
e temáticas e uma sala polivalente com auditório, 
destinado ao serviço educativo. 

 

 
Face às particularidades do local, solicitamos a todos os 
participantes a especial atenção na  circulação  no espaço, a 
fim de evitar quaisquer acidentes. 

 

  

 

Regulamento da Prova 
 
 1 - O torneio é organizado pelo Grupo Desportivo dos Ferroviários  e conta com 
os apoios da Câmara Municipal do Montijo (Montijo) e do Clube de Xadrez do 
Barreiro. 
 2 - A direção e arbitragem da prova são da responsabilidade do GDFB. 
 3 - O torneio realiza-se no dia 03 de Fevereiro de 2013, no Museu Agrícola da 
Atalaia - Montijo, situado no Largo da Feira  na Atalaia. (Ao lado da Igreja  da 
Nossa Senhora da Atalaia, Coordenadas GPS  38°42‘29.75"N  8°55‘23.46"W. 
 4 - A prova é aberta a todos e joga-se em sistema Suíço de sete partidas de 
semi-rápidas de 15 minutos por jogador. 
 5 - As inscrições são limitadas ao espaço disponível , terão o valor de 2€ para os 
seniores e 1€ para Sub20 e Veteranos (Serão excluídos todos os jogadores que 
não procedam ao pagamento da inscrição até ao início da prova e os que faltem 
à primeira ronda) e devem ser efectuadas por e-mail, até às 24:00 do dia 02 de 
Fevereiro para o email: xadrez.ferroviarios@gmail.com, podendo a Direção da 
prova aceitar inscrições até à hora de início, caso existam lugares vagos.  
 6 - No acto de inscrição deverão ser indicados: Nome, elo, escalão e clube. 
 7 - Serão sucessivamente aplicados os seguintes sistemas de desempate: 
a)O resultado entre si;  
b)Sistema progressivo; 
c)Sistema bucholz:  
d)Maior número de vitórias 
 8 - Os casos omissos serão resolvidos pela direcção e arbitragem da prova, 
sendo observadas as regras oficiais da FIDE e FPX, não havendo recurso das suas 
decisões. 
 
                                                                              Apoios 

 
 

PRÉMIOS  
 

GERAL  

1º Absoluto -------------------------------------------------- TROFÉU 

2º Absoluto -------------------------------------------------- TROFÉU 

3º Absoluto -------------------------------------------------- TROFÉU 
ESCALÕES 

 

1ºSub 08 ----- 1º ----------------------------------------- MEDALHA  
1ºSub 10 ----- 1º ----------------------------------------- MEDALHA 
1ºSub 12 ----- 1º ----------------------------------------- MEDALHA  
1ºSub 14 ----- 1º ----------------------------------------- MEDALHA 
1ºSub 16 ----- 1º ----------------------------------------- MEDALHA 
1ºSub 18 ----- 1º ----------------------------------------- MEDALHA 
1ºSub 20 ----- 1º ----------------------------------------- MEDALHA 
1ºFeminino -- 1º ----------------------------------------- MEDALHA 
1ºVeterano  - 1º ----------------------------------------- MEDALHA 
 

Serão entregues a todos os participantes o "catálogo do 
“Museu Agrícola " e/ou  a "Monografia da Atalaia” 

Lembranças para todos os participantes 
 

CALENDÁRIO 
 
13:30 -  Recepção, confirmação e pagamento da inscrição 
1ª Sessão 14:00; 2ª Sessão 14:35; 3ª Sessão 15:10; 
15:40 – Visita Guiada ao Museu 
4ªSessão 17:00 ; 5ªSessão 17:35 ; 6ªSessão 18:10; 
7ªSessão 18:40 
Entrega de prémios 
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