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No dia 06 de Outubro de 2020, pelas 17:00 horas, reuniram-se os membros 
da Comissão Eleitoral da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) na sua 
sede, na Rua Sarmento de Beires nº 33 Loja A 1900-411, em Lisboa, com a 
seguinte 

 
Ordem de Trabalhos: 
1. Validação das atas e documentos anexos das mesas de voto e 
apreciação de eventuais reclamações; 
2. Apuramento e publicação dos resultados finais e da constituição 
definitiva da Assembleia Geral; 
3. Convocatória para tomada de posse e primeira reunião da 
Assembleia Geral. 
 

Registou-se a presença de 2 membros 
 

Vitor Manuel Guerra 
Rui Henriques 

 
Estava também presente e colaborou na verificação dos documentos e 

apuramento dos resultados, o Secretário da FPX, Sr. Altino Costa. 

Iniciaram-se os trabalhos da reunião, começando por:  

1 - Validação das atas e documentos anexos das mesas de voto e 
apreciação de eventuais reclamações; 
 
Analisaram-se todos os documentos resultantes das mesas de voto: 
a) Açores – validados os resultados apresentados pela mesa, conforme 
tabela de resultados seguinte; 
 
b) Aveiro – validados os resultados apresentados pela mesa, conforme 
tabela de resultados seguinte; 
 
c) Braga – validados os resultados apresentados pela mesa, conforme 
tabela de resultados seguinte; 
 
d) Bragança – validados os resultados apresentados pela mesa, conforme 
tabela de resultados seguinte; 
 
e) Coimbra – validados os resultados apresentados pela mesa, conforme 
tabela de resultados seguinte; 
 
f) Faro – validados os resultados apresentados pela mesa, tabela de 
resultados seguinte; 
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g) Leiria – validados os resultados apresentados pela mesa, conforme 
tabela de resultados seguinte; 
 
h) Lisboa – validados os resultados apresentados pela mesa, conforme 
tabela de resultados seguinte; 
 
i)  Porto – validados os resultados apresentados pela mesa, conforme tabela 
de resultados seguinte; 

 
j) Setúbal – foram validados os resultados apresentados pela mesa no 
tocante aos círculos dos técnicos, clubes e árbitros. 
No círculo dos praticantes foi encontrada uma discrepância entre os boletins 
de voto entregues e o registo do número de eleitores que se apresentaram 
na mesa. Verificou-se a existência de 50 boletins de voto devidamente 
preenchidos e apenas 49 eleitores assinalados como tendo votado. Na ata 
respectiva, não se verifica a referência a este facto. 
 
A comissão Eleitoral decidiu: 
 

1) Contactar por telefone os membros da mesa de Setúbal e verificou-se 
que por lapso da mesa não foi assinalada a presença e participação 
do praticante eleitor Daniel Southwell. 
  

2) Consultar o regulamento eleitoral da FPX e a Lei 14/79 de 16 de 
Maio, que regula o processo eleitoral da Assembleia da Republica que 
por sua vez, subsidiariamente regula este processo eleitoral. O 
disposto no 3º ponto do 101º artº prevê esta situação e a Comissão 
Eleitoral agiu em conformidade.  
 
 

3) Consultar a Comissão nacional de eleições e requerer 
aconselhamento técnico sobre a situação. A Comissão Nacional de 
Eleições informou que, deveria ser respeitado o disposto no 3º ponto 
do 101º artº da lei eleitoral e considerados os 50 boletins de voto 
presentes. 
 

4) Simular os resultados obtidos com menos um voto para cada uma 
das listas alternadamente. Não se verificaram diferenças nos 
resultados apurados. O disposto no 1º ponto do 119º art.º da lei 
eleitoral prevê esta situação e a Comissão Eleitoral decidiu em 
conformidade. 
 

Assim, e após estas diligências, por unanimidade, os membros da Comissão 
Eleitoral presentes decidiram validar e aceitar como definitivos os resultados 
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apresentados pela mesa de Setúbal, conforme tabela de resultados 
seguinte; 
 
k) Viana do Castelo – validados os resultados apresentados pela mesa, 
conforme tabela de resultados seguinte; 
 
l) Viseu – validados os resultados apresentados pela mesa, conforme tabela 
de resultados seguinte; 
 
 
 
Em seguida o quadro geral de resultados apurados e que passam a 
definitivos: 
 

 
 
 
2 – Apuramento e publicação dos resultados finais e da constituição 
definitiva da Assembleia Geral 
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Passou-se à elaboração de mapa de resultados das eleições e transformação 

dos votos em delegados e mapa quadro dos 40 delegados que constituem a 

Assembleia Geral no mandato 2020-2024, como se pode ver em seguida: 

 

Passando a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Xadrez a ser 

constituída, no seu mandato 2020/2024, pelos seguintes delegados: 
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3 – Convocatória para tomada de posse e primeira reunião da 
Assembleia Geral 
 

Deliberou-se de seguida por unanimidade convocar para o dia 25 de 

Outubro, a Assembleia para tomada de posse dos delegados e eleição da 

sua Mesa. 

Convocatória formal será afixada no site da FPX e seguirá também pelos 

canais oficiais para cada um dos delegados da nova Assembleia. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por finalizada a reunião, de que se 
elaborou, leu e votou a presente ata, aprovada por unanimidade. 
 
 
 

Lisboa, 06 de Outubro de 2020 

 
_____________________________________ 

Vitor Manuel Guerra 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Rui Henriques 


