ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Lisboa, 30 de Junho de 2007
ACTA
Aos 30 de Junho de 2007, reuniu na sua sede à Rua Francisco Foreiro,nº 2, 4º Esquerdo, em Lisboa,
pelas 14h, a Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Xadrez, com a seguinte
ordem de trabalhos:

Ponto único – Apreciação, Discussão e votação do Orçamento Rectificativo da FPX para 2007.

Estiveram presentes os membros da Mesa, Fernando António Portela de Sousa Castro, Presidente,
Albino Faria da Silva, Vice-Presidente e Amadeu Solha Santos, 1º secretário, o Presidente da
Federação, António José Vieira Bravo, os membros da Direcção Maria Armanda Plácido, David
Barbosa, Mário Rui Correia, Luís Maninha, Luís Alves e Rui Teives Henriques , e os representantes dos
associados a seguir enumerados, e com a quantidade de votos indicada, calculada nos termos do
disposto no artº 27º dos Estatutos da FPX:

AX Lisboa – Maria Armanda Plácido - 9
AXD Braga – Eduardo Escudeiro Guerreiro Viana - 8
AXP – Associação de Xadrez do Porto –Manuel Pintor - 9
AX Aveiro –Albino Faria Silva - 6
AXD Beja – Bina Monteiro Barbosa – 7
AX Setúbal – Vitor Mira – 7
APMX – Carlos Pereira dos Santos – 9
AXD Coimbra – Carlos Sousa Mendes - 4

num total de 59 votos dos 87 possíveis.

Não estando presentes às 14 horas o número de associados que garantissem quorum, a Assembleia
inicou-se, nos termos do artº 28º dos Estaturos da FPX, às 14h 30. O Presidente da Mesa saudou os
presentes e deu a palavra à Direcção, que, na pessoa do Tesoureio, Dr. Luis Alves, explicou os
pressupostos da proposta apresentada pela Direcção, justificando os investimentos a realizar,
nomeadamente na compra de uma carrinha, material de jogo e na feitura de um portal de intenet.
Após algumas questões dos associados, o Presidente da FPX tomou a palavra indicando haver
intenções em adquirir novos relógios digitais, 15 tabuleiros para transmissão de partidas online, e
aquisição de software e de hardware para facilitar a relação entre as associações e a FPX,
nomeadamente para agilizar o processo administrativo das filiações.. No âmbito da sua proposta de
Orçamento, a Direcção propôs à AG uma revisão das taxas a cobrar para a época 2007/08. O

representante da AXP questionou a legitimidade desta proposta, por entender não estar
consagrado na convocatória, no que foi secundado pelo representante de Coimbra. Foi, contudo,
opinião da Mesa de que o assunto deveria ser discutido e votado, por ser matéria relevante em
termos de orçamento. Depois de alguma discussão em torno da proposta, a mesma foi colocada à
votação, tendo sido aprovada com 55 votos a favor e a abstenção da AXD Coimbra. As taxas a
cobrar para 2007/08 passam então a ser as seguintes:

Taxas de Filiação e de seguro desportivo:
Jogadores/monitores/treinadores/árbitro com nacionalidade portuguesa:
senior
veterano
sub-20 e sub-18
sub-16e sub-14
sub-12, sub-10 e sub-08
Filiação individual
Seguro desportivo

10
9
7
5
3
20
1

Filiação de clube em local não abrangido por associação de clubes
Filiação dos restantes clubes

50
30

Taxas de homologação de provas

Para Elo FIDE (segundo os critérios da FIDE)
Torneios por equipas – 20 Eur por equipa
Torneios individuais em poule – 50 Eur
Torneios individuais em sistema suíço – 1,5 Eur por jogador
Sobre-taxa de entrega fora de prazo: 200 % da taxa normal, com mínimo de 100 Eur
Sobre-taxa de entrega em formato não aprovado – 2 Eur por jogadorcom mínimo de 100 Eur

20
50
1,5

Isenções
Campeonatos Distritais de Jovens, Absoluto, Veteranos, Feminino e por Equipas, desde que entregues dentro do prazo e em formato aprovado.

Taxas de atribuição de títulos
Grande Mestre Internacional – 350 Eur
Mestre Internacional –
Mestre FIDE Mestre Nacional Árbitro Internacional Árbitro Nacional Organizador Internacional 150 Eur
Treinador Internacional -

70
35
15
50
20
25
30
35

175 Eur
75 Eur
50 Eur
100 Eur
25 Eur
175 Eur

Descontos
Para 2007-08, a FPX suportará em 80 % os custos dos títulos atribuídos pela FIDE aos jogadores de nacionalidade portuguesa,
os quais deverão pagar apenas 20 % dos valores acima indicados.

Taxas de inscrição em provas
Nacional da 3ª Divisão 50 Euros
Nacional da 2ª Divisão 100 Euros
Nacional da 1ª Divisão 200 Euros
Taça de Portugal –
20 Euros
Nacional de semi-rápidas por equipas – 30 Eur
Nacional de rápidas por equipas – 15 Eur
Nacional de semi-rápidas/rápidas individual – 10 Euros seniores; 5 Euros sub-20
Nacional Absoluto –
30 Euros
Nacional de Jovens 25 Euros

50
100
200
20
30
15
10
30
25

Ainda no contexto da apreciação do Orçamento Rectificativo para 2007, o Presidente da FPX propôs
que, dos valores de taxas a cobrar ena época de 2007/08, sejam devolvidos, a título de subsídio às

associações distritais, os montantes pagos deduzidos de 1 Eur por atleta filiado e 5 Eur por cada
clube. Os representantes da AXP e da AXD Coimbra manifestaram a sua reserva quanto à
legitimidade desta votação, por não estar claramente agendada. O Presidente da FPX explicou que,
com esta proposta, a Direcção pretende custear a emissão de cartões de identificação de atletas,
medida a implementar já no início da próxima época. Após discussão da proposta, ela foi aprovada
por maioria, com votos favoráveis de Aveiro, Lisboa, Beja e Setúbal, num total de 29 votos, a
abstenção da APMX (9 votos) e o voto contrário de Braga, Porto e Coimbra (21 votos).

Ainda antes da votação do orçamento, o Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia,
a autorização a dar à Direcção da FPX para adquirir uma carrinha, a financiar nos termos dos
contratos programa celebrados com o IdP. Foi aprovada por unanimidade a autorização para a
Direcção da FPX adquirir essa carrinha.

Considerando-se os presentes devidamente esclarecidos quanto à proposta de Orçamento
Rectificativo, a mesma foi colocada à votação, tendo sido aprovada por maioria, com votos
favoráreis de Aveiro, Braga, Lisboa, Beja, Setúbal e APMX (46 votos), abstenção de Coimbra ( 4
votos) e voto contrário do Porto (9 votos).

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu a reunião por encerrada às 16h10m, tendo
sido lavrada esta Acta que, por ser verdadeira, vai ser assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e 1º
Secretário da Mesa.

O Presidente da Mesa:
Fernando António Portela de Sousa Castro

O Vice-Presidente da Mesa:
Albino Faria da Silva

O 1º Secretário da Mesa:
Amadeu Solha Santos

