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ACTA N.º3/2007 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Aos 27de Abril de 2008, reuniu na sua sede à Rua Francisco Foreiro, nº 2, 4º Esquerdo, em Lisboa, pelas
14,30 h, a Assembleia Geral Ordinária da Federação Portuguesa de Xadrez, com a seguinte ordem de
trabalhos:
Ponto Um – Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Contas de 2007
Ponto Dois – Apreciação e votação de proposta de Orçamento Rectificativo 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 Maria Armanda Plácido
Associação de Xadrez de Setúbal, com 8 votos, representada por Marcos Gomes
Associação de Xadrez do Porto, com 9 votos, representada por Manuel Pintor
Associação de Xadrez de Aveiro, com 7 votos, representada por Albino Silva
Associação de Xadrez do Distrito de Braga, com 6 votos, representada por Fernando Costa
Associação de Xadrez de Beja, com 7 votos, representada por David Barbosa
Associação de Xadrez de Castelo Branco, com 3 votos, representada por Fernando Gouveia
num total de 49 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 e os Directores Luís Alves, Luis Maninha e Rui Henriques, e ainda João Calix, este último como
observador.
Abrindo a sessão, o Presidente informou que as Actas das anteriores reuniões da Assembleia Geral já se
encontram disponíveis para consulta no site de internet da FPX. Mais referiu que tal havia sido solicitado
alguns dias após a realização de cada uma das reuniões., pedindo ao Presidente da FPX que diligencie no
sentido de as actas serem disponibilizadas no site, logo que a Mesa da Assembleia as tenha prontas e lhas
envie.
Referiu ainda o Presidente da Mesa que recebeu, dias antes da reunião, um pedido, formulado pelo
Presidente da AX de Faro, no sentido de a reunião ser cancelada. Os motivos invocados prendiam-se com
a alegadamente tardia divulgação dos elementos em discussão, e com o facto de, alegadamente, a
Direcção da FPX não ter permitido o acesso a informações contabilísticas, e que a AX de Faro terá
antecipadamente solicitado. Mais informou que, apesar dos motivos alegados pela AX Faro, entendeu
manter a convocatória, por não lhe parecer que os mesmos fossem suficientes para justificar o
cancelamento desta reunião. E por entender também que cabe aos associados considerarem se se
1

Federação Portuguesa de Xadrez
Rua Frei Francisco Foreiro, nº2 , 4º Esq.
1150-166 Lisboa

ACTA NÚMERO 3
PÁGINA 2 DE UM TOTAL DE 2
REUNIÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA-GERAL, DE 27 DE ABRIL DE 2008

encontram, ou não, em condições de a realizar e de nela participarem, procedendo às competentes
deliberações. Informou ainda que recebeu neste mesmo dia, um email do Director da AX Faro, Ramiro
Lopes, com pedido de leitura na Assembleia Geral, e de integração do respectivo texto na acta da
reunião. A assembleia dispensou, por decisão unânime, a leitura desse documento, que ficará contudo
apenso a esta Acta. A assembleia decidiu exprimir um voto de rápido restabelecimento do Presidente da
AX Faro, vítima de doença súbita recente.
Ainda antes do início da Ordem de Trabalhos, o Presidente da FPX informou a Mesa do teor de cartas de
22 e 23 de Janeiro de 2008, respectivamente, que lhe foram enviadas pelo Presidente do Conselho Fiscal,
Nuno Alexandre P. Bravo e pelo Secretário daquele orgão, Jorge Pedro R. Leal Oliveira, em que ambos
apresentam a demissão dos respectivos cargos. O Presidente da FPX esclareceu que o Presidente do
Conselho Fiscal seguiu de perto a actuação da Direcção, tendo participado em diversas reuniões, pelo
que exprimiu a sua estranheza pelo pedido de demissão, que ainda não foi, contudo, aceite.
Entrando no Ponto 1, o Presidente da FPX relatou a actividade e as dificuldades ocorridas na gestão
contabilística da Federação, motivada nomeadamente pela substituição do Técnico Oficial de Contas.
Referiu que, apesar disso, todo o calendário desportivo foi cumprido, bem assim como a participação em
provas internacionais, onde se registou o excelente 2º lugar no Campeonato do Mundo de sub-16, do
atleta Ruben Pereira. O Presidente referiu as grandes dificuldades sentidas ao nível financeiro,
resultantes da estagnação dos susbsídios estatais, e do aumento de custos de funcionamento,
nomeadamente nas deslocações de equipas da 2ª Divisão à Região Autónoma dos Açores, valor que
duplicou em 2007.
O Tesoureiro da FPX historiou a situação vivida em 2007, tendo a actual Direcção deparado com uma
situação resultante da mudança de equipa dirigente, tendo sido necessário regularizar situações de 2006,
que tiveram impacto nas contas de 2007.
O representante da AXP referiu parecer-lhe que poderá ter havido um insuficiente acompanhamento da
execução orçamental, manifestando a sua preocupação, entendendo que algo pode ser melhorado ao
nível do controlo administrativo, orçamental e financeiro. O Presidente da FPX explicou algumas das
medidas que estão a ser introduzidas, referindo as dificuldades da gestão financeira, nomeadamente
derivada dos esforços associados à publicação da Revista Portuguesa de Xadrez.
O representante da AXD Braga referiu a importância de os projectos serem sustentáveis e de a FPX não
viver acima das suas possibilidades, devendo os recursos humanos e os financeiros ser rigorosamente
geridos.
Seguindo um período de esclarecimentos em relação a dúvidas diversas colocadas pelos sócios,
discutindo-se nomeadamente algumas áreas em que a FPX pode conseguir algumas poupanças, passouse à votação do Relatório de Actividades e Contas de 2007, o qual foi aprovado por maioria, com os votos
favoráveis de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Lisboa, Porto e Setúbal e a abstenção de Braga.
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Entrando no ponto 2 da Ordem de Trabalhos, o Presidente da FPX apresentou os pressupostos da
proposta de Orçamento Rectificativo para 2008, explicando a necessidade de reajuste face aos valores de
subsídio a receber do Instituto de Desporto de Portugal. Após a discussão da proposta, foi opinião
unânime de que a mesma carece de reformulação nalguns aspectos pontuais, tendo o Tesoureiro
proposto que, atendendo a que deverá haver em breve uma Assembleia Geral para eleição do Conselho
Fiscal, se aprove, nessa mesma data, o Orçamento Rectificativo para 2008. A proposta foi aprovada por
unanimidade. O Tesoureiro chamou à atenção para a necessidade de, em futuras alterações
regulamentares aos modelos de competições, se terem em atenção as implicações financeiras e
orçamentais das mesmas.
Nada mais havendo a deliberar, lavrou-se a presente Acta que, por ser verdadeira, vai pelo Presidente e
pelo 1º Secretário da Mesa, ser assinada.

Lisboa, 27 de Abril de 2008

Fernando Castro
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Amadeu Solha Santos
1º Secretário da Mesa
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