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1. Época desportiva de 2007/2008  

A época de 2006/2007 está praticamente no fim. A actual direcção, em funções desde de 13 de Maio de 2007, 
tem reunido uma vez por mês, sempre com uma agenda bastante extensa, e tem procurado, da melhor forma 
possível, dar resposta a todas as solicitações nas diversas áreas e em simultâneo preparar o início da próxima 
época desportiva de 2007/2008, (de 1 de Outubro de 2007 a 30 de Setembro de 2008). 

A 30 de Junho de 2007, em Assembleia Geral convocada para o efeito, o regulamento de competições e de 
filiações da FPX sofreu algumas alterações, nomeadamente ao nível do Campeonato Nacional de Equipas. Os 
novos regulamentos estão publicados na página da FPX.

No âmbito  do Programa de Modernização da  FPX,  esta  direcção,  propôs algumas alterações  da  sua linha 
orientadora,  nomeadamente  na  aquisição  de  equipamento  para  a  emissão  de  cartões  de  atleta,  árbitro, 
formador/Treinador e dirigente. Assim, neste ano, digamos, experimental, a FPX, emitirá gratuitamente a cada 
jogador filiado na época desportiva de 2007/2008, o cartão de atleta, desde que envie juntamente com o 
processo de filiação electrónico, uma fotografia digitalizada; todos os restantes cartões terão o custo, neste 
primeiro ano de 2 euros. Para a época desportiva de 2008/2009, os cartões serão obrigatórios. 

Os processos de filiação nos distritos onde exista Associação Distrital com pelo menos três clubes filiados, terão 
obrigatoriamente  de  ser  tratados  pelas  respectivas  Associações.  Apenas  aceitaremos  processos  de  filiação 
enviados por clubes onde o pressuposto anterior não se verificar. Os clubes com dívidas à FPX não poderão 
filiar-se enquanto não saldarem as mesmas.

2. Alguns apontamentos  

Ao nível da imagem, a direcção tem procurado, nas organizações das competições nacionais e representações 
internacionais, através da elaboração de cartazes, de pins, camisolas, de comunicados para a imprensa, dar 
alguma visibilidade às diversas actividades, ainda que tenhamos a consciência que muito há ainda a fazer nesse 
campo. Temos tido a preocupação de transmitir através da rede, o máximo de partidas de xadrez. A página 
oficial da FPX, será reestruturada e serão implementadas algumas aplicações ao nível da rede.

No que diz respeito à formação, a FPX iniciou um processo de reestruturação, que ainda está no início e que 
levará algum tempo, é necessário criar regulamentação específica para que este processo tenha implementação 
efectiva. Houve um primeiro encontro, entre alguns formadores promovido pela FPX, onde se tentou discutir a 
problemática, mas ainda não foi dada a devida continuidade. A criação da licença de formador/treinador, de 
árbitro, parece-nos que poderá ter um papel importante na certificação e no controlo da qualidade destas 
actividades,  tal  como  a  realização  de  acções  de  formação  de  “reciclagem”  regulares  serão  igualmente 
importantes para a melhoria global neste campo.

Foram submetidas à   FIDE, uma proposta para mestre internacional (Paulo Dias) e uma para mestre FIDE 
(Roman Chemeris) e cinco propostas para árbitros FIDE (Vitorino Ferreira, Altino Costa, Ilda Miranda, Manuel 
Rodrigues e António Diogo) para o próximo congresso da organização, que se realiza em Novembro na Turquia.

No quadro competitivo nacional, mantêm-se as competições habituais conforme aprovado na Assembleia 
Geral de 30 de Junho de 2007, sendo que as que atribuem título de campeão nacional só podem ser disputadas 
por cidadãos nacionais.
Para as equipas que não estão filiadas em Associações Distritais estejam em igualdade de direito com as outras, 
nomeadamente no direito de promoção à 3ª Divisão Nacional, poderão ser organizados campeonatos regionais 
(duas ou mais zonas conforme o número de equipas).
É importante que se façam algumas alterações no quadro competititvo, o modelo de algumas provas deve ser 
reavaliado, o que só poderá ser efectivo na época de 2008/09. A criação de um circuito nacional da FPX de 
provas de partidas de clássicas regulamentado, poderá melhorar a qualidade das mesmas e contribuir para 
alargar o leque de oferta de provas competitivas onde todos e nomeadamente os nossos jovens poderão evoluir 
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uma  vez  que  neste  campo  existe  claramente  um  défice,  o  que  implicará  um  reajustamento  do  próprio 
calendário das competições oficiais. 

Estas considerações, pretendem dar uma visão geral do que entendemos ser algumas das necessidades para a 
evolução do xadrez nacional, claro que o desenvolvimento do xadrez em âmbito escolar e a relação que a FPX 
deverá ter nesse campo é também um factor que não poderá ser descurado. Igualmente a extensão da prática 
da modalidade a todo o país é fundamental.

3. Candidaturas. Taxas de Homologação a partir de 1 de Outubro de 2007  

No respeitante a candidaturas à organização de provas oficiais, será elaborado um regulamento para a 
época 2008/09, tendo por base um caderno de encargos. Quanto à época que agora se inicia, os Clubes ou 
Associações interessadas em organizar provas do calendário oficial poderão submeter as suas propostas até 30 
de Novembro de 2007, excepto para as duas primeiras provas,  Campeonato Nacional  de Semi-Rápidas de 
Jovens  e  Supertaça,  cujas  propostas  deverão  dar  entrada  até  15  de  Outubro  de  2007  para  o  endereço 
fpxadrez.candidaturas@gmail.com.

A Federação adquiriu uma licença para a utilização do Swiss Manager em todo o país. A FPX permitirá a sua 
utilização  em  torneios  particulares,  desde  que  a  entidade  organizadora  previamente  o  solicite  para 
fpx.competicoes@gmail.com. As associações distritais deverão enviar um pedido a solicitar à FPX uma palavra 
chave para utilização do referido software para  fpx.competicoes@gmail.com. As taxas de homologação de 
torneios para elo FIDE, a partir da nova época sofrem algumas alterações:

- Torneios por equipas – 20 euros por equipa;
- Torneios individuais em poule – 50 euros;
- Torneios individuais em sistema suíço – 1,5 euros por jogador,
- Sobre-taxa de entrega fora de prazo: 200 % da taxa normal, com mínimo de 100 euros;
- Sobre-taxa de entrega em formato não aprovado – 2 euros por jogador com mínimo de 100 euros;

Isenções do pagamento de taxas de homologação de torneios para elo FIDE:
Campeonatos Distritais de Jovens, Absoluto, Veteranos, Feminino e por Equipas, desde que entregues dentro 
do prazo e em formato aprovado. 

As  taxas  de  homologação  de  torneios  para  elo  FIDE  deverão  ser  pagas  à  FPX  no  seu  acto,  através  de 
transferência bancária ou depósito na Conta nº 0130.004374.430 da CGD, Balcão de Azurém, Guimarães, com 
o NIB: 0035 0130 00004374430 53. Após efectuarem o pagamento das referidas taxas, deverão enviar uma 
cópia  do  comprovativo  do  depósito  ou  transferência  por  fax  ou  para  fpx.competicoes@gmail.com.  As 
homologações  só  serão  consideradas  pela  FPX  após  o  recebimento  dos  valores  relativos  a  estas  taxas  e 
respectivos comprovativos. 

Lisboa, 16 de Setembro de 2007

Direcção da FPX 
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