FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
ELEITORAL
Acta nº 3/2010

No dia 24 de Abril de 2010 reuniram-se os delegados nomeados e eleitos à
Assembleia Geral (AG) da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) nas
instalações da Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar em
Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único – Eleição dos Conselhos Fiscal, de Disciplina e de Justiça da
Federação Portuguesa de Xadrez.
Como à hora marcada para a reunião (15h00) não estava presente a
maioria dos delegados, a reunião iniciou-se pelas 15h35, estando então
presentes 18 delegados, cujos nomes constam das duas tabelas juntas, a
primeira por ordem alfabética dos nomes e a segunda por ordem alfabética
das entidades representadas:

Amadeu Solha Santos
António Bravo
Ariana Pintor
Bruno Figueiredo
Daniel Quintã
Fernando Costa
Francisco Castro
José Lopes
José Padeiro
José Palma Fernandes
Ludovina Barbosa
Luís Lima Santos
Luís Maninha
Manuel Pintor
Paulo B. Afonso
Paulo Costa
Rui Teives Henriques
Vitorino Ferreira

Clubes A
Clubes B
Praticantes B
Clubes B
Praticantes C
AX Braga
AX Aveiro
AX Santarém
Praticantes C
Clubes A
AX Beja
Clubes B
Clubes B
Clubes B
Clubes A
Técnicos
Clubes B
Clubes B
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Francisco Castro
Ludovina Barbosa
Fernando Costa
José Lopes
Amadeu Solha Santos
José Palma Fernandes
Paulo B. Afonso
António Bravo
Bruno Figueiredo
Luís Lima Santos
Luís Maninha
Manuel Pintor
Rui Teives Henriques
Vitorino Ferreira
Ariana Pintor
Daniel Quintã
José Padeiro
Paulo Costa

AX Aveiro
AX Beja
AX Braga
AX Santarém
Clubes A
Clubes A
Clubes A
Clubes B
Clubes B
Clubes B
Clubes B
Clubes B
Clubes B
Clubes B
Praticantes B
Praticantes C
Praticantes C
Técnicos

Justificaram por escrito a respectiva ausência, antes da reunião, os
delegados Carlos Sirgado, José Cavadas e João Miguel Cálix.
Estavam ainda presentes, sem direito de voto, Jorge Antão, Maria Teresa
Gomes, Dominique Cross, José Grade, membros da Direcção eleita na
Assembleia anterior, David Barbosa e Luís Alves, respectivamente vicepresidente e tesoureiro da Direcção cessante, Eduardo Viana e Paulo Rocha.
A primeira questão que o vice-presidente colocou perante a AG foi a da
Mesa se encontrar desfalcada, visto que o presidente Tiago Brandão de
Pinho tinha apresentado a sua renúncia através de uma mensagem por
correio electrónico dirigida aos delegados no dia 22 de Abril. Depois de uma
troca de opiniões sobre se a AG poderia funcionar nestas condições,
concluiu-se que a Mesa tinha legitimidade, visto que estavam presentes o
vice-presidente e o secretário, podendo o primeiro assumir a direcção desta
reunião. No entanto, para facilitar a condução da reunião e ajudar num
futuro próximo a promover a eleição de uma nova Mesa, o vice-presidente
solicitou aos presentes que alguém se voluntariasse para o apoiar nessas
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tarefas. O delegado Rui Teives Henriques prontificou-se a prestar o auxílio
solicitado, mas apenas no relativo à presente AG.
A Mesa ficou assim constituída pelos delegados Manuel Pintor (vicepresidente em substituição do presidente demissionário) e José Palma
Fernandes como secretário, contando com o apoio do delegado Rui Teives
Henriques.
Passou-se então à eleição dos Conselhos Fiscal, de Disciplina e de Justiça da
Federação Portuguesa de Xadrez. Apareceram três listas, uma para cada
um dos órgãos acabados de mencionar, cuja constituição se apresenta a
seguir:

Conselho Fiscal
Presidente: António Joaquim Mota Correia
Vice-Presidente: Maria Salete Martins Veale Borges
Secretário: Pedro Alexandre Vieira Roque de Campos Machado
Conselho de Disciplina
Presidente: Paulo Jorge Lima Ramos Castro Rocha
Vice-Presidente: Fernando Manuel de Sousa Mateus
Secretário: Álvaro Jorge de Sousa Brandão
Conselho de Justiça
Presidente: Joaquim Eduardo Sousa Gonçalves de Sá
Vice-Presidente: José Alberto Gomes da Rocha
Secretário: Graça Sofia Gomes Ferreira e Almeida
Improvisou-se uma urna e imprimiram-se boletins de voto distintos
correspondentes às três listas apresentadas. Procedeu-se então a uma
votação secreta em conjunto para os três Conselhos, que produziu
resultados iguais, isto é, feita a separação e a contagem dos votos
depositados na urna, cada uma das listas obteve a seguinte votação:
Votos a favor:
Votos em branco:
Votos nulos:

15
3
0

Seguiu-se o acto de tomada de posse do Presidente da Direcção, da
Direcção e do Conselho de Arbitragem, que tinham sido eleitos na AG de 24
de Fevereiro realizada na Moita. O vice-presidente da Mesa preencheu os
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termos dos autos de posse no respectivo livro, que foram depois assinados
pelos elementos integrantes dos referidos órgãos que se encontravam
presentes.
Após a conclusão da tomada de posse, o Presidente da Direcção, Jorge
Antão, pediu a palavra. Começou por lamentar o pedido de demissão do
presidente da Mesa e acrescentou que um dos objectivos a alcançar pela
Direcção a que preside será o funcionamento adequado de todos os órgãos
sociais nas respectivas esferas de competência. Disse que será necessário
organizar primeiro para dar respostas em tempo oportuno. Declarou que
estava com todos os membros da equipa directiva e esperava que todos
eles estivessem na disposição de dar o seu melhor pela FPX. E acrescentou
que, com os quatro conselhos preenchidos e em funcionamento, a Direcção
certamente iria poder trabalhar. Quanto a prioridades, começou por dizer
que a primeira será finalizar a época xadrezística. Também muito
importante será rever todos os regulamentos e aprová-los formalmente em
reunião de Direcção (a este propósito acrescentou que em tempos, por
altura do Congresso do Xadrez em 2004, já tinha efectuado um trabalho de
harmonização dos regulamentos, mas que nunca tinha sido chamado pela
Direcção da FPX para mostrar as conclusões a que tinha chegado). No que
respeita às sanções que eventualmente seja necessário aplicar, elas devem
ser coerentes e proporcionadas e levar também a aprovação da Direcção.
Terminou a sua intervenção dizendo que será necessário ter cuidado com os
aspectos formais e respeitar as hierarquias das leis e dos regulamentos, e
também procurar adequar os regulamentos à realidade em que vivemos.
Nada mais havendo a tratar, o vice-presidente da Mesa deu esta AG por
terminada, aproximadamente às 17h10, lavrando-se a presente Acta que
vai ser assinada pelo vice-presidente e pelo secretário da Mesa.

Peniche, 24 de Abril de 2010

_____________________________________
Manuel Abranches Pintor
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

_____________________________________
José Palma Fernandes
Secretário da Mesa da Assembleia-Geral
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