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 3o. Festival Caçulinha da ALEX        
 

 

O 3o. Festival Caçulinha da ALEX será realizado no sábado, dia 16 de julho de 2016, com início às 

10h e término às 12:30h. 

 

As atividades desenvolvidas serão: 

 Anotação algébrica. Noções básicas e prática. 

 Dois campeões mundiais em ação!! 

 Torneio TEMÁTICO, com uso da Abertura Ruy Lopez (1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Bb5 a6 4...) ou da 

Defesa Ortodoxa (1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Bg5 ....) em cinco rodadas (7 minutos ko). 

 

Com o principal propósito de possibilitar a prática e aprendizado básico de xadrez para crianças 

iniciantes, meninos e meninas com até 12 anos de idade completados em 2016, e limitado às 

primeiras 20 (vinte) inscrições.  

 

Criança iniciante é considerada pela direção do evento como aquela que já souber pelo menos arrumar 

as peças no tabuleiro e fazer os movimentos básicos do jogo de xadrez, sem precisar já saber anotar os 

lances de suas partidas ou utilizar relógio de xadrez. 

 

Todas as crianças participantes receberão os tradicionais Mini Diplomas da ALEX, porém sem o 

suporte acrílico. 

 



A programação do evento será a seguinte: 

Local: Sede da ALEX, na Rua Álvaro Alvim 48, nono andar, próximo ao metrô da Cinelândia, melhor 

meio de transporte para acesso ao clube. 

Data: 16 de julho de 2016 

 Anotação algébrica. Noções básicas e prática: 10:00 horas. 

 Dois campeões mundiais em ação!: 10:50 horas 

 Torneio temático: 11:15 horas; 

 Cerimônia de premiação e encerramento: 12:30 horas 

 

A Taxa de Inscrição será de 20 reais. Crianças sócias da ALEX e em dia com suas obrigações 

são isentas de taxa. 

 

A taxa de inscrição poderá ser paga durante o próprio evento, ou via depósito bancário antecipado, 

numa das contas correntes abaixo identificadas: 

 
Correntista: Alberto P. Mascarenhas  

CPF: 552.705.227-72 

Banco Santander: (033) ; Agência: 3271 ; Conta Corrente: 01000251-4  

ou 

Banco HSBC: (399) ; Agência: 0316 ; Conta Corrente: 33956-45  

 

As inscrições estarão abertas até o início das atividades do dia, às 10 horas. 

 

Entretanto, para facilitar a vida da organização, solicitamos a todos os responsáveis que inscrevam 

suas crianças com antecipação, via e-mail para amasca@globo.com, fornecendo o nome completo 

e data de nascimento da criança participante. 

 

Dúvidas podem ser resolvidas diretamente com o diretor do Festival, MF Alberto Mascarenhas, pelo tel. 

21-99801-4052 ou email amasca@globo.com. 

 

Tragam suas crianças para o mundo mágico do xadrez!  

 

A ALEX se propõe a abrir essa porta mágica da forma mais lúdica e agradável possível! Nossa proposta 

é realizamos o evento "Caçulinha" com frequência mensal! 

 

Adicionalmente, teremos um espaço alternativo para prática de xadrez pelos papais, mamães e 

professores, em paralelo às atividades do Caçulinha! 

 

 

 

MF Alberto Mascarenhas 

Diretor Técnico da ALEX 


