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Nota Introdutória
Introdução
O Núcleo de Xadrez é responsável pela dinamização, divulgação e apoio de atividades relacionados com o Xadrez na Universidade de Aveiro.
Enquanto núcleo setorial da AAUAv, rege-se por dois princípios fundamentais:
a democraticidade – todos os seus membros têm o direito de participar na actividade do núcleo, incluindo o de eleger e ser eleitos para os órgãos
directivos;
a independência – o Núcleo de Xadrez é independente de quaisquer partidos políticos, organismos estatais, religiosos ou quaisquer outras
organizações que pelo seu carácter impliquem a perda de independência dos estudantes.

Sobre o Núcleo de Xadrez
O Núcleo de Xadrez foi um dos núcleos fundadores da Associação Académica de Aveiro, em 1978. Desde então, a sua influência na vida académica
bem como na cidade de Aveiro têm sido marcantes e já foram várias as gerações de xadrezistas ou aficionados que deixaram a sua pegada na história
da Universidade de Aveiro.
Pautado por algumas quebras de funcionamento, o núcleo tem sabido reerguer-se e realizar um trabaho que possibilita o crescimento e cimentação
do Xadrez na Universidade. De facto, é inegável o excelente trabalho que tem vindo a ser realizado nos últimos anos que transparece
fundamentalmente em dois aspetos. Por um lado, no número crescente de estudantes a jogar xadrez, por outro, as classificações meritórias nos
diversos Campeonatos Universitários em que os atletas participam.
Para além da formação de atletas no âmbito desportivo, a existência do núcleo de xadrez também possibilita a formação dos alunos na vertente de
coordenação. De facto, diversos ex-alunos integram ou já integraram direções de clubes desportivos, Associações Distritais de Xadrez bem como a
direção da Federação Portuguesa de Xadrez. Tal mostra que o Núcleo pode e deve ser uma primeira experiência no mundo do dirigismo.
A história do Núcleo não se faz apenas pelas diversas coordenações que o dirigiram, mas também pelas classificações obtidas pelos atletas da
AAUAv. Em representação da Associação Académica, os atletas xadrezistas subiram sempre ao pódio nos últimos quatro anos de Competições
Nacionais Universitárias (CNUs) tendo já atingido o primeiro lugar, tando por equipas como nas competições individuais, e tendo também conseguido o
apuramento para os campeonatos europeus. No seio da academia, estes resultados foram premiados com os troféus de melhor equipa masculina e
melhor atleta masculino.
Efetivamente, os resultado definem em grande medida o sucesso de uma direcção. No entanto, esses mesmos resultados são o corolário do
trabalho desenvolvido ao longo dos vários mandatos.

Estrutura do Núcleo
Coordenação Executiva
A coordenação tem como obrigação dirigir os destinos do Núcleo, cumprindo assim todos os pontos definidos no Regulamento dos Núcleos
Setoriais, fazendo-se valer de todos os elementos que a compõem. A coordenação é constituída pelo Coordenador, o Responsável Financeiro e sete
Vogais. Fazem também parte da coordenação os líderes das secções do Núcleo.

Secções
Aliado à coordenação do núcleo, existem três secções que são as seguintes: Comunicação, Androgogia e Competições. Estas secções têm como
propósito a repartição das tarefas do núcleo de forma a que possa ser desenvolvido um trabalho mais eficaz em cada uma das áreas de intervenção.
Andragogia
A função desta secção é a de ajudar o desenvolvimento dos estudantes enquanto jogadores e cidadãos. Para isso, requer grande conhecimento do
funcionamento do jogo, bem como da sua história, e das necessidades dos estudantes em termos humanísticos.
Competições
Nesta secção são programadas e planeadas as atividades competitivas em que o núcleo participa ativamente, em coordenação com todos os
membros da coordenação.
Comunicação
A secção das Plataformas Digitais tem como função a gestão integrada das páginas oficiais do núcleo (página do Facebook e página web), a
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promoção das atividades realizadas nas mesmas e ainda o desenvolvimento da imagem do núcleo.

Representatividade
Uma das formas da coordenação apoiar o Xadrez, que é um dos desígnios da coordenação, é estando presente nas diversas actividades que se
realizam no campus da Universidade de Aveiro. Sendo assim, é crucial que o Núcleo se faça representar através da mandatada presença de um dos
seus elementos.
Desta forma, é intenção da coordenação eleita para o presente mandato, comparecer nos seguintes eventos: Conselhos de Núcleos, Campeonatos
Nacionais Universitários e Taça UA de Xadrez.

Conselhos de Núcleos
Nos Conselhos de Núcleos estão presentes todos os núcleos da AAUAv. Nestas reuniões são discutidos assuntos que interessam a todos os núcleos
e, consequentemente, a presença do Núcleo de Xadrez é desejável. Através da presença nestas reuniões, a coordenação poderá garantir que as suas
posições e opiniões serão apresentadas e tomar contacto com membros dos diferentes núcleos da estrutura.

Campeonatos Nacionais Universitários
Realizam-se dois Campeonatos Nacionais Universitários por ano de rápidas e Semi-Rápidas. Sendo estes eventos dos mais importante para os
atletas bem como para a AAUAv, é inevitável que o Núcleo esteja representado.
A representatividade estará evidente através da forte colaboração do processos de inscrição e organização das competições bem como na presença
de um elemento nas provas.

Taça UA de Xadrez
Sendo a Taça UA uma competição dinamizada pela Associação Académica, que envolve tanto os núcleos desportivos como os núcleos de curso, é
lógico que o Núcleo de Xadrez se faça representar. Desta forma, a coordenação do Núcleo compromete-se em comparecer nas duas provas da Taça
UA de Xadrez.

Promoção e Divulgação
Dado que a divulgação do Xadrez é um dos principais propósitos do Núcleo, a promoção das suas actividades é fundamental. Acreditamos que
existem muitos estudantes que têm vontade de jogar e participar nas competições. Sendo assim, é importante que as actividades que vamos organizar
sejam bem divulgadas para que possam chegar a mais pessoas.
Decidimos que a divulgação das nossas atividades será sustentada em 3 pilares. Esses pilares são os seguintes:
●

Página de Facebook

●

E-mail institucional

●

Site

Consideramos importante maximizar as possibilidades de que as atividades que tencionamos organizar sejam, de facto, conhecidas. Enquanto que
há estudantes que consultam o e-mail regularmente, outros recorrem à página de Facebook para saber quais as atividades que vão ser dinamizadas
pelo Núcleo. Para conseguirmos atingir o maior número de pessoas é importante que sejamos divergentes em relação ao métodos de divulgação.

Material Desportivo e Banco de Documentos
Existem 2 aspectos que esta coordenação tem de garantir que trespasse para a próxima coordenação. Estamos a falar do material que o Núcleo
possui, bem como os documentos que virão a ser produzidos ao longo do mandato.
Relativamente ao material desportivo, a direção compromete-se a usá-lo nas atividades que pretende dinamizar. Além disso, este material é
usualmente usado nas provas dos Campeonatos Nacionais Universitários e na Taça UA. Para que o Núcleo de Xadrez possa funcionar é necessário
que haja equipamento desportivo. Esse equipamento caracteriza-se, fundamentalmente, por jogos de xadrez e relógios. Tendo isto em mente, esta
direção encontra-se decidida a reabilitar o material que se encontra danificado pelo tempo e a adquirir o que mais seja necessário para o decorrer
natural das atividades.
Em relação aos documentos que virão a ser produzidos, a coordenação tem intenção de adicioná-los ao banco de documentos criado pela
coordenação anterior, para que as próximas coordenações as possam consultar também.
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Por documentos estamos a falar das actas que serão redigidas, regulamentos e orçamentos de atividades, relatórios dessas mesmas atividades,
bem como todos os documentos necessários para o normal funcionamento do núcleo. Estamos nisto também a incluir o Plano de Atividades e
Orçamento e o Relatório de Atividades e Contas. Para além dos documentos já referidos, irão ser arquivados os documentos relativos às comunicações
das atividades e aos Campeonatos Nacionais Universitários.
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Objetivos Estratégicos
Os princípios fundamentais associativos são transversais aos diferentes núcleos bem como às diferentes coordenações. Porém consideramos
importante clarificar ao que nos propomos, bem como definir a nossa identidade.
Para tal, decidimos apresentar alguns dos nossos objetivos para o atual mandato, que consideramos que devem pautar a nossa conduta ao longo do
ano.
Objetivos:
●

Popularizar a modalidade desportiva que o núcleo representa no seio da comunidade académica;

●

Valorizar o empenho dos xadrezistas na representação da Associação Académica e promover o seu desenvolvimento intelectual;

●

Criar condições para a prática desta modalidade, quer a nível lúdico, quer ao nível competitivo;

●

Procurar criar uma ligação com e entre alguns núcleos, de modo a promover a relação e cooperação entre núcleos, bem como facilitar a
comunicação das atividades.
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Atividades
Subsídios
Atividade: Subsídio ordinário
Subsídio da AAUAv

Data de Realização
2019-01-01

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

0

60

60
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Festa BE
Atividade: Venda de pulseiras do BE
Venda de pulseiras para as festas no BE

Data de Realização
2019-01-01

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

0

20

20
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Administrativa
Atividade: Manutenção e valorização do inventário
Reparação de materiais fora de condições e aquisição de outros que se mostrem necessários para as atividades

Data de Realização
2019-01-01

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

60

0

-60
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Pedagogia
Atividade: Palestras e workshops
Partilha de conhecimento com comunidade em geral.

Data de Realização
2019-01-01

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

0

0

0

Atividade: Formação
Formações nas áreas de interesse da direção do núcleo, como sendo a comunicação relações interpessoais, psicologia e ética do desporto.

Data de Realização
2019-01-01

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

70

0

-70
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Cultura
Atividade: Receção aos caloiros
Receber os novos estudantes da UA e informá-los do que o núcleo tem para lhes oferecer.

Data de Realização
2019-09-01

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

0

0

0

Página: 12 / 23

Plano de Atividades e Orçamento
2019

Comunicação e Imagem
Atividade: Comunicação
Comunicar das atividades do núcleo, notícias do xadrez regional, nacional e mundial e outros.

Data de Realização
2019-01-01

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

30

0

-30
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Desporto
Atividade: Taça UA
Taça UA

Data de Realização

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

0

0

0

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

50

0

-50

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

0

0

0

2019-02-01

Atividade: Torneios de xadrez
Torneios presenciais para os estudantes.

Data de Realização
2019-02-01

Atividade: Torneios online
Jogar xadrez em clima competitivo, inserido numa perspetiva digital.

Data de Realização
2019-02-01

Atividade: Treinos de xadrez
Prática acompanhada de xadrez, com vista à melhoria das habilidades intelectuais dos estudantes, de forma regular (quinzenalmente).

Data de Realização

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

0

0

0

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

2019-02-11

Atividade: Torneio não federado
Competição de semirrápidas não federada e aberta.

Data de Realização
2019-03-01

Atividade: Rally Tascas

80

100

20
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Atividade: Rally Tascas
Competição de xadrez pela pulseira, com muita festa.

Data de Realização

Despesas Totais

Receitas Totais

50

60

10

Despesas Totais

Receitas Totais

Balanço da Atividade

2019-04-01

Balanço da Atividade

Atividade: Torneio de lentas
Competição clássica e federada.

Data de Realização
2019-04-01

200

250

50

Atividade: Torneio de semirrápidas
Torneio de semirrápidas e federado.

Data de Realização
2019-10-01

Despesas Totais
100

Receitas Totais
150

Balanço da Atividade
50
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Orçamento
Orçamento setorial das atividades do Núcleo
Subsídios
Atividade
Subsídio ordinário

Despesas

Data de Realização:

Designação

Receitas
Valor

2019-01-01
Total
Balanço Final

0.00

Designação

Valor

Subsídio

60

60.00
60.00
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Festa BE
Atividade
Venda de pulseiras do BE

Despesas

Data de Realização:

Designação

2019-01-01
Total
Balanço Final

Receitas
Valor

Designação

Valor

Venda de pulseiras

20

0.00

20.00
20.00
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Administrativa
Atividade
Manutenção e valorização do inventário

Data de Realização:
2019-01-01
Total
Balanço Final

Despesas

Receitas

Designação

Valor

Reparação de relógios

60

60.00

Designação

Valor

0.00
-60.00
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Pedagogia
Atividade

Despesas

Data de Realização:

Palestras e workshops

2019-01-01

Formação

2019-01-01
Total
Balanço Final

Receitas

Designação

Valor

Formações
Multa do Forma-te@AAUAv

10
60

70.00

Designação

Valor

0.00
-70.00
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Cultura
Atividade
Receção aos caloiros

Despesas

Data de Realização:

Designação

Receitas
Valor

Designação

Valor

2019-09-01
Total
Balanço Final

0.00

0.00
0.00
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Comunicação e Imagem
Atividade
Comunicação

Despesas

Data de Realização:
2019-01-01
Total
Balanço Final

Receitas

Designação

Valor

Folhetos e afins

30

30.00

Designação

Valor

0.00
-30.00
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Desporto
Atividade

Despesas

Data de Realização:

Receitas

Designação

Valor

Prémios

50

Designação

Valor

Taça UA

2019-02-01

Torneios de xadrez

2019-02-01

Torneios online

2019-02-01

Treinos de xadrez

2019-02-11

Torneio não federado

2019-03-01

organização
prémios

40
40

inscrições

100

Rally Tascas

2019-04-01

Bebidas

50

Inscrições

60

Torneio de lentas

2019-04-01

Prémios
Despesas de organização
Árbitro

80
40
80

Inscrições

250

Torneio de semirrápidas

2019-10-01

organização
árbitro
prémios

35
10
55

inscrições

150

Total
Balanço Final

480.00

560.00
80.00

Página: 22 / 23

Plano de Atividades e Orçamento
2019

Orçamento Global das atividades do Núcleo
Orçamento Global
Secção

Despesas

Receitas

Subsídios

0.00

60.00

Festa BE

0.00

20.00

Administrativa

60.00

0.00

Pedagogia

70.00

0.00

Cultura

0.00

0.00

Comunicação e Imagem

30.00

0.00

Desporto

480.00

560.00

640.00

640.00

Total
Balanço Final

0.00
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