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ASSOCIAÇÃO DE XADREZ 
DE BRAGANÇA 

 
Conselho Distrital de Arbitragem 

 
 
Comunicado nº 01/2008 
 
 
De acordo com o que ficou decidido na Reunião do Conselho Distrital de 
Arbitragem da Associação de Xadrez de Bragança, realizada em Mirandela no 
dia 15 de Novembro de 
2008, informa-se: 
 
 

1. A composição do Conselho Distrital de Arbitragem: 
Presidente – Paulo Jorge Pereira Afonso 
1.º Secretário – Ana Catarina Cavadinhas Libório 
2.º Secretário – Manuel Pedro Matias Travassos 
 

2. A composição da Comissão de Avaliação e Classificação: 
Ana Catarina Cavadinhas Libório 
Manuel Pedro Travassos 
Paulo Jorge Pereira Afonso 

a) Caso um dos membros do CAC seja nomeado será substituído para 
sua avaliação por um dos membros do Quadro Distrital de Árbitros 

 
3. A obrigatoriedade de preenchimento do Modelo de Relatório de 

Arbitragem e a sua entrega ao CDA no prazo máximo de dez dias 
(tomada de conhecimento da disponibilização deste documento ao 
Conselho Nacional de Arbitragem para presumível adopção ao nível da 
Federação Portuguesa de Xadrez 

 
4. A nomeação para provas oficiais realizadas ou delegadas na AXB é da 

responsabilidade do CDA, sendo efectuadas de acordo com o Quadro 
Distrital de Arbitragem disponível no momento da nomeação e com 
aviso prévio de dez dias, sendo os critérios de nomeação: 
a) O escalão 
b) O curriculum de arbitragem 
c) A disponibilidade 
d) Os árbitros que compõem o CDA serão nomeados apenas em caso 

de pedido da Direcção da AXB ou em caso de indisponibilidade dos 
restantes árbitros do QDA  

 
5. A aprovação por unanimidade dos presentes da proposta do Quadro 

Remuneratório a apresentar à Direcção da Associação de Xadrez de 
Bragança para aprovação, que visa o seguinte: ”Para os árbitros 
nomeados para as provas organizadas pela AXB: 
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a) Diária – 10 € (Dez Euros) 
b) Ajuda de Deslocação – 0,11 € (Onze cêntimos) por km, caso a 

deslocação seja da responsabilidade do árbitro. 
 

6. O site de comunicação de acesso público e o contacto oficias, 
http://www.cda-axb.blogspot.com e cda.axb@gmail.com , 
respectivamente. 
 

7. A criação de um espaço virtual de acesso restrito para divulgação, 
debate e comunicação, e acesso a documentação e programas 
(GoogleGroups).  
 

8. Estiveram presentes na reunião supracitada: 
Agna Solange Videira Gabriel 
Ana Catarina Cavadinhas Libório 
Francisco Manuel Pessoa Travassos Nogueira 
Francisco Miguel Matias Travassos 
Paulo Jorge Pereira Afonso 
Rafael Eduardo Teixeira 

 
 
 
 
 
 
 

Mirandela, 15 de Novembro de 2008 
 

Paulo Jorge Pereira Afonso 
 

(Presidente do Conselho Distrital de Arbitragem da AXB) 


