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CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPAS 2012/2013 

1. Realização da 6ª e 7ª Jornada 

 
 

 

A edição de 2012/2013 do Campeonato Nacional por Equipas trouxe a novidade de realizar a 6ª e 
7ª Jornada de cada Divisão e Série de forma concentrada, sendo que este ano será realizada em 
4 locais diferentes. Serão realizadas nos dias 4 e 5 de Maio de 2013. 
 
No caso da 2ª Divisão - Série C serão realizadas a 6ª e 2ª Jornadas e na 3ª Divisão - Série G 
serão disputadas a 4ª e 5ª Jornada.  
 
De fora destes concentrados ficam a 3ª Divisão - Série H que será disputada nos Açores e a 1ª 
Divisão - Fase Final que será disputada de 17 a 25 de Agosto, altura em que serão também 
disputadas as Fases Finais da 2ª e 3ª Divisões, em local ainda a definir. 
 
As várias divisões e séries ficarão então divididas da seguinte forma: 
 
MATOSINHOS 
- 2ª Divisão - Série A 
- 3ª Divisão - Série A 
- 3ª Divisão - Série B 
- 3ª Divisão - Série C 
 
TORRES NOVAS 
- 2ª Divisão - Série B 
- 3ª Divisão - Série D 
 
SINTRA 
- 1ª Divisão - Fase de Apuramento 
- 2ª Divisão - Série C 
- 3ª Divisão - Série E 
 
BARREIRO 
- 2ª Divisão - Série D 
- 3ª Divisão - Série F 
- 3ª Divisão - Série G 
 
De seguida são apresentadas as condições e os locais específicos onde decorrerão cada um dos 
concentrados. 
 
 
 
 
 

 

        
Medalha Bons Serviços 
    Desportivos 1997 

 
 
 
                                    

CIRCULAR CN_001-6_2012-2013 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ 

26 de Fevereiro de 2013 

  

1 Realização da 6ª e 7ª Jornada 
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Axis Porto Business & SPA Hotel 
Rua Maria Feliciana, 100 - São Mamede de Infesta 
4465-283 Matosinhos, Porto 
 
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO   

 
1. A reserva de alojamento e alimentação por parte dos jogadores será via Plataforma de 

Inscrições Online. A reserva de alojamento e alimentação por parte de acompanhantes terá 
de ser efectuada para competicoes@fpx.pt. Todas as opções são limitadas à disponibilidade 
existente. 

 
2. As condições de alojamento são as seguintes: 
 

Axis Porto Business & SPA Hotel, quarto individual 
- em regime de pensão completa (terá de ser indicada a 1ª refeição a realizar, por defeito 
ficará o jantar do dia da reserva); 
- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 54,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 55,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 56,00 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 56,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 57,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 58,00 € / pessoa / noite 

 
 

Axis Porto Business & SPA Hotel, quarto duplo 
- em regime de pensão completa (terá de ser indicada a 1ª refeição a realizar, por defeito 
ficará o jantar do dia da reserva); 
- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio; 
- só é válida se forem indicadas as 2 pessoas para o quarto. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 35,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 36,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 37,00 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 37,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 38,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 39,00 € / pessoa / noite 

 
 
Axis Porto Business & SPA Hotel, quarto triplo 
- em regime de pensão completa (terá de ser indicada a 1ª refeição a realizar, por defeito 
ficará o jantar do dia da reserva); 

1.1 MATOSINHOS 
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- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio; 
- só é válida se forem indicadas as 3 pessoas para o quarto. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 33,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 34,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 35,50 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 35,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 36,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 37,50 € / pessoa / noite 

 
 
3. Refeições avulsas serão reservadas e pagas directamente com o Hotel, tendo o valor de 

14,00€. 
 
4. Outras opções poderão estar disponíveis. Contactar competicoes@fpx.pt no caso de dúvidas 

ou procura de alternativas. 
 
5. As reservas de alimentação e alojamento tornam-se válidas logo após o final do prazo em 

que foram efectuadas, sendo necessária a sua confirmação após o pagamento na conta da 
FPX da Caixa Geral Depósitos Nº 0035 0281 00009546 930 94, e o envio do comprovativo 
respectivo, via Plataforma de Inscrições Online. Não há devolução das taxas, se for 
solicitado o cancelamento após o prazo de reserva em que foi efectuado. 

 
 

 
 
 

Hotel dos Cavaleiros  
Praça 5 De Outubro 
2350-418 Torres Novas 
 
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO   

 
1. A reserva de alojamento e alimentação por parte dos jogadores será via Plataforma de 

Inscrições Online. A reserva de alojamento e alimentação por parte de acompanhantes terá 
de ser efectuada para competicoes@fpx.pt. Todas as opções são limitadas à disponibilidade 
existente. 

 
2. As condições de alojamento são as seguintes: 
 

Hotel dos Cavaleiros, quarto individual 
- em regime de pequeno-almoço; 
- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 30,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 31,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 32,00 € / pessoa / noite 
 

1.2 TORRES NOVAS 
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Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 32,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 33,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 34,00 € / pessoa / noite 

 
 

Hotel dos Cavaleiros, quarto duplo 
- em regime de pequeno-almoço; 
- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio; 
- só é válida se forem indicadas as 2 pessoas para o quarto. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 20,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 21,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 22,00 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 22,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 23,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 24,00 € / pessoa / noite 

 
 
Hotel dos Cavaleiros, quarto triplo 
- em regime de pequeno-almoço; 
- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio; 
- só é válida se forem indicadas as 3 pessoas para o quarto. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 18,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 19,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 20,50 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 20,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 21,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 22,50 € / pessoa / noite 

 
 
Hotel dos Cavaleiros, quarto quádruplo 
- em regime de pequeno-almoço; 
- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio; 
- só é válida se forem indicadas as 4 pessoas para o quarto. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 17,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 18,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 19,50 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 19,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 20,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 21,50 € / pessoa / noite 
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3. Refeições avulsas serão reservadas e pagas directamente com o Hotel, tendo o valor de 

9,00€. 
 
4. Outras opções poderão estar disponíveis. Contactar competicoes@fpx.pt no caso de dúvidas 

ou procura de alternativas. 
 
5. As reservas de alimentação e alojamento tornam-se válidas logo após o final do prazo em 

que foram efectuadas, sendo necessária a sua confirmação após o pagamento na conta da 
FPX da Caixa Geral Depósitos Nº 0035 0281 00009546 930 94, e o envio do comprovativo 
respectivo, via Plataforma de Inscrições Online. Não há devolução das taxas, se for 
solicitado o cancelamento após o prazo de reserva em que foi efectuado. 

 
 

 
 
 

Casa da Juventude - Câmara Municipal de Sintra 
Rua Padre Alberto Neto  
Tapada das Mercês 
2725-531 Mem Martins 
 
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO   

 
1. A reserva de alojamento e alimentação por parte dos jogadores será via Plataforma de 

Inscrições Online. A reserva de alojamento e alimentação por parte de acompanhantes terá 
de ser efectuada para competicoes@fpx.pt. Todas as opções são limitadas à disponibilidade 
existente. 

 
2. As condições de alojamento são as seguintes: 
 

Hotel Ibis Sintra, quarto individual 
- em regime de pequeno-almoço; 
- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 42,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 43,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 44,00 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 44,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 45,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 46,00 € / pessoa / noite 

 
 

Hotel Ibis Sintra, quarto duplo 
- em regime de pequeno-almoço; 
- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio; 
- só é válida se forem indicadas as 2 pessoas para o quarto. 
 

1.3 SINTRA 
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Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 24,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 25,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 26,50 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 26,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 27,50 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 28,50 € / pessoa / noite 

 
 
Hotel Ibis Sintra, quarto triplo 
- em regime de pequeno-almoço; 
- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio; 
- só é válida se forem indicadas as 3 pessoas para o quarto. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 24,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 25,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 26,00 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 26,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 27,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 28,00 € / pessoa / noite 

 
3. Refeições avulsas serão reservadas e pagas directamente com o Hotel, tendo o valor de 

12,50€. 
 

4. Outras opções poderão estar disponíveis. Contactar competicoes@fpx.pt no caso de dúvidas 
ou procura de alternativas. 

 
5. As reservas de alimentação e alojamento tornam-se válidas logo após o final do prazo em 

que foram efectuadas, sendo necessária a sua confirmação após o pagamento na conta da 
FPX da Caixa Geral Depósitos Nº 0035 0281 00009546 930 94, e o envio do comprovativo 
respectivo, via Plataforma de Inscrições Online. Não há devolução das taxas, se for 
solicitado o cancelamento após o prazo de reserva em que foi efectuado. 

 
 

 
 
 

Escola de Fuzileiros 
Vale de Zebro 
2830-412 Barreiro 
 
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO   

 
1. A reserva de alojamento e alimentação por parte dos jogadores será via Plataforma de 

Inscrições Online. A reserva de alojamento e alimentação por parte de acompanhantes terá 
de ser efectuada para competicoes@fpx.pt. Todas as opções são limitadas à disponibilidade 
existente. 

1.4 BARREIRO 
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2. As condições de alojamento são as seguintes: 
 

Escola de Fuzileiros, quarto quádruplo 
- em regime de pensão completa (terá de ser indicada a 1ª refeição a realizar, por defeito 
ficará o jantar do dia da reserva); 
- há separação de quartos para os diferentes sexo; 
- casas de banho partilhadas; 
- dormidas entre dias 4 e 5 de Maio. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 25,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 26,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 27,00 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 22 de Abril de 2013: 27,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 1 de Maio de 2013: 28,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 3 de Maio de 2013: 29,00 € / pessoa / noite 

 
 
3. Refeições avulsas serão reservadas e pagas directamente com a FPX, tendo o valor de 

6,00€. 
 
4. Outras opções poderão estar disponíveis. Contactar competicoes@fpx.pt no caso de dúvidas 

ou procura de alternativas. 
 
5. As reservas de alimentação e alojamento tornam-se válidas logo após o final do prazo em 

que foram efectuadas, sendo necessária a sua confirmação após o pagamento na conta da 
FPX da Caixa Geral Depósitos Nº 0035 0281 00009546 930 94, e o envio do comprovativo 
respectivo, via Plataforma de Inscrições Online. Não há devolução das taxas, se for 
solicitado o cancelamento após o prazo de reserva em que foi efectuado. 

 


