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 ACTA N.º2/2007 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL 
 
Aos 25 de Novembro de 2007, reuniu na sua sede à Rua Francisco Foreiro, nº 2, 4º Esquerdo, em Lisboa, 
pelas 15h, a Assembleia Geral Ordinária da Federação Portuguesa de Xadrez, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
 
Ponto Único – Apreciação, discussão e votação do Plano de Actividades e Orçamento da FPX para 2008 
 
Presidiu à Assembleia Fernando António Portela de Sousa Castro, Presidente da Mesa, tendo a reunião 
sido secretariada pelo Secretário da Mesa Amadeu Solha Santos. 
 
Estiveram presentes os seguintes associados, com o número de votos indicados: 
 
Associação de Xadrez de Lisboa, com 9 votos, representada por Paulo Dias 
Associação de Xadrez de Setúbal, com 7 votos, representada por Marcos Gomes 
Associação de Xadrez do Porto, com 9 votos, representada por Manuel Pintor 
Associação de Xadrez de Aveiro, com 6 votos, representada por Albino Silva 
Associação de Xadrez do Distrito de Braga, com 7 votos, representada por Eduardo Viana 
Associação de Xadrez de Faro, com 6 votos, representada por Nuno Guerreiro 
Associação de Xadrez de Santarém, com 1 voto, representada por Rita Alexandra Morte 
 
num total de 45 votos, dentro de um universo de 87 votos, estando, por isso, representados mais de 
metade dos votos da Assembleia.  
 
Estiveram ainda presentes, sem direito a voto, António Bravo, Presidente da Federação Portuguesa de 
Xadrez, a Vice-Presidente Maria Armanda Plácido, e os Directores Luís Alves, Rui Henriques e Luís 
Maninha, e ainda Joaquim Durão e Catarina Leite, estes últimos como observadores. 
 
Abrindo a sessão, o Presidente informou a Assembleia que a representante da AX Santarém apenas teria 
direito a 1 (um) voto, uma vez que apenas se encontram filiados na época de 2007/08, e através daquela 
associação, 2 (dois) clubes.  Ora, nos termos estatutários, o mínimo de clubes filiados por uma associação 
é de 3, pelo que a representante tem apenas direito ao voto de um dos dois clubes já filiados (sócio 
individual), conforme definido no ponto 2 do artº 27º dos Estatutos. 
 
Entrando no Ponto Único da Ordem de Trabalhos, o Presidente da FPX explicou os pressupostos do Plano 
de Actividades e do Orçamento propostos para 2008. Referiu, a propósito, pretender a Direcção da FPX 
equilibrar a situação financeira da Federação, mediante uma gestão cuidadosa dos recursos, e uma 
aplicação criteriosa no apoio à actividade desportiva, associativa, federativa e das selecções nacionais. 
Referiu a importância de Portugal se fazer representar na Olimpíada masculina e feminina de 2008, a 
decorrer na Alemanha, bem assim como nas principais provas de seniores, femininos, veteranos e jovens,  
continuando o esforço que vem sendo desenvolvido nos últimos anos.  A Assembleia foi informada da 
necessidade de se proceder a obras na sede, por imposição legal, nomeadamente no que se refere à 
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segurança do elevador, obras essas que serão coordenadas pela administração do condomínio do prédio, 
cabendo à FPX suportar a sua quota-parte de condómino.  
 
Após um breve período de perguntas por parte dos associados, e dos respectivos esclarecimentos por 
parte dos membros da Direcção presentes, o Presidente da Mesa colocou à votação a proposta de Plano 
de Actividades e de Orçamento para 2008, a qual foi aprovada com 45 votos favoráveis, ou seja, com a 
unanimidade dos votos dos associados representados. 
 
Nada mais havendo a deliberar, lavrou-se a presente Acta que vai por mim, Presidente da Mesa, ser 
assinada. 
 
 
 
       Lisboa, 25 de Novembro de 2007 

 
____________________________________ 

Fernando Castro 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
 
 
 
 
 
 


