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N. Ref.ª: 2/2009 

Convocatória 
 

Tendo o Senhor Presidente da Direcção solicitado, após a elaboração da 
convocatória do passado dia 27 de Novembro, a introdução de um ponto relativo à 
votação de um orçamento rectificativo para 2009, revogo aquela convocatória e, 
em substituição, 

 
Nos termos da alínea a), do número 3, do artigo 23.º dos Estatutos desta 

Federação, convoco a Assembleia Geral para uma reunião a realizar no próximo dia 
20 de Dezembro de 2009, pelas 15h30, nas instalações da Academia de Xadrez da 
Gafanha da Encarnação (Aveiro), com a seguinte 

 
 
 

Ordem de Trabalhos: 
 

1 – Discussão e votação do Regimento da Assembleia Geral. 
2 – Rectificação dos Estatutos da Federação Portuguesa de Xadrez. 
3 - Aprovação do Plano de Actividades e do Orçamento da FPX para 

2010, para efeito de negociação do contrato-programa com o IDP, IP. 
4 – Discussão e votação de um orçamento rectificativo para 2009. 
5 – Eleição da Mesa da Assembleia Geral. 

 
 
 
 

Nos termos do número 5 do artigo 19.º dos Estatutos, se, à hora marcada 
para a reunião, não estiverem presentes mais de metade dos delegados, considera-
se convocada nova reunião para meia hora mais tarde, podendo neste caso a 
assembleia deliberar por maioria dos delegados presentes, desde que estes 
representem pelo menos um quarto do total. 

 
Todos os elementos preparatórios da reunião devem ser enviados pelos 

Senhores Delegados para a lista de distribuição da Assembleia Geral, de maneira a 
potenciar o cruzamento de informações e a permitir à Mesa a preparação 
antecipada da condução dos trabalhos. 

 
Os Sócios da Federação são convidados a dar o seu contributo no Fórum da 

FPX, local que os Delegados consideraram, na última reunião, ser o mais indicado 
para receber a contribuição de todos os membros da comunidade xadrezística.  

 
 
 

Lisboa, 1 de Dezembro de 2009. 
 

O Presidente da Assembleia Geral.  
 
 

Tiago Filipe Pereira B. Pinho 


