
Exmo Senhor 
Fernando Castro 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
Federação Portuguesa de Xadrez 
  
c/c Exm.os Senhores 
Presidentes das 
Associações Distritais de Xadrez 
 
c/c outros Dirigentes Associativos e Federativos 
  
 

Posição da AXD Faro sobre a 
 

Assembleia Geral de 27 de Abril de 2008 
 
 
1. A Associação de Xadrez do Distrito de Faro solicita ao Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral da FPX a leitura deste documento anexo depois de iniciada a reunião 

e antes de iniciar a apreciação dos pontos da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral 

marcada para o dia 27 de Abril de 2008 e que o texto deste documento conste da 

respectiva acta desta Assembleia Geral. 

 

2. A Associação de Xadrez do Distrito de Faro solicita aos representantes das 

Associações presentes o cancelamento desta Assembleia Geral por não estarem reunidas 

as condições para que as Associações possam votar em qualquer dos pontos da Ordem 

de Trabalhos. 

 

3. O Conselho Fiscal não emitiu parecer sobre qualquer dos documentos em apreço. 

 

4. O Conselho Fiscal não teve possibilidade de fiscalizar em 2007 os actos do 

Presidente da FPX e os actos da Direcção da FPX por não lhes terem dado as 

informações solicitadas. 

 

5. O Conselho Fiscal da FPX está demissionário desde finais de Janeiro de 2008. 

 

6. O Presidente da FPX e a Direcção da FPX recusaram em Junho de 2007, por duas 

vezes, as informações solicitadas pelo Conselho Fiscal sobre o ano de 2006. E em 

Dezembro de 2007 voltaram a não prestar os esclarecimentos solicitados. 



 

7. Durante todo o ano de 2007, o Presidente da FPX, o Tesoureiro da FPX e a Direcção 

da FPX não prestaram ao Conselho Fiscal da FPX as informações solicitadas sobre a 

contabilidade da FPX do ano de 2007.  

 

8. O Presidente da FPX e a Direcção da FPX não disponibilizaram ainda, até ao 

momento, as informações solicitadas pela Associação de Xadrez do Distrito de Faro. 

 

9. O Presidente da FPX e a Direcção da FPX ainda não indicaram à Associação de 

Xadrez do Distrito de Faro os dias e horas em que se poderão ver todos os documentos 

inerentes à contabilidade da FPX. 

 

10. A certificação legal de contas refere, entre outras coisas, que “… 6. Não foi possível 

efectuar, em tempo útil, a circularização às Associações Distritais e a outros Terceiros 

nem confirmar os respectivos saldos por procedimentos alternativos. ...". 

 

11. O relatório de Actividades da FPX está bastante incompleto. Não há informações 

detalhadas dos Projectos que têm um apoio específico do IDP, nomeadamente o 

Projecto do Enquadramento Técnico da ordem dos 24.000,00 euros (vinte e quatro mil 

euros) e o Projecto Modernização da ordem dos 100.000,00 euros (cem mil euros), com 

a especificação dos objectivos efectivamente concretizados e das estratégias 

implementadas na prática em 2007. 

 

12. O orçamento rectificativo para 2008 está bastante incompleto. Nomeadamente, por 

falta de fundamentos e de propostas sobre os projectos que têm apoio específico do IDP. 

O Presidente da FPX e a Direcção da FPX ocultaram a informação que enviaram para o 

IDP sobre os objectivos pretendidos e sobre as estratégias que pensam implementar 

nestes Projectos de 2008 – Projecto Enquadramento Técnico, Projecto Formação de 

Recursos Humanos, Projecto Inovador. 

 

13. O Presidente da FPX e a Direcção da FPX não apresentaram a relação das 

existências da FPX: material de jogo (relógios, jogos, etc), material informático 

(hardware e software), material de escritório (mobiliário, etc.), outros materiais e 

máquinas que sejam existências da FPX. 



 

14. Não apresentação dos desvios nem da análise dos desvios verificados entre o 

orçamento rectificativo aprovado para o ano de 2007 e a aplicação efectiva das verbas 

no ano de 2007. 

 
  
 
Lisboa, 27 de Abril de 2008 
 
 
Cumprimentos  
  
  
Pela Associação de Xadrez do Distrito de Faro 
  
Ramiro Lopes 
Director 
 
 
 


