Associação de Xadrez de Lisboa
Academia de Xadrez de Portugal / Atlantidiagonal –
Associação para a Promoção, Ensino e Prática do Xadrez

Clube de Xadrez de Sintra

Academia do Lumiar – Academia Musical 1º Junho 1893

Clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas D. Filipa de
Lencastre

Académico de Torres Vedras

Clube de Xadrez e Damas da Amadora

Amaxadrez – Associação de Xadrez da Amadora

Clube do Pessoal da EDP – Lisboa

Associação Centro Cultural e Desportivo Estrelas São João
de Brito

European Association of Young Educators

Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Mata de
Benfica

Grupo de Xadrez Alekhine

Centro Cultural e Recreativo dos Coruchéus
Clube Atlético de Campo de Ourique
Clube de Xadrez da Escola 31 de Janeiro

Ginásio Clube de Odivelas
Grupo Desportivo do Banco de Portugal
Grupo Dramático Ramiro José
Sporting Clube de Portugal
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Os antecedentes
A situação da AXL no final da época de 2017/2018 era catastrófica: direção
demissionária, inexistência de sede própria (a cedida provisoriamente pela
Câmara Municipal de Lisboa no Parque Municipal de São João de Brito foi
novamente requerida por aquela entidade, não tendo apresentado alternativas
credíveis para a substituir, e o mobiliário e arquivos lá existentes foram
transportados para um local com más condições de conservação), relatórios de
atividade e contas inexistentes durante os últimos cinco anos, com implicações
graves no relacionamento com a FPX (não obtenção dos subsídios desta
durante todo este período), conta bancária próxima do zero. De positivo apenas
a manutenção da organização e realização das provas do calendário
desportivo durante todas as épocas anteriores e incluindo a de 2017/2018, em
geral de uma forma boa ou pelo menos satisfatória.

As primeiras tentativas para se sair do impasse
Perante a inexistência de uma direção atuante, a primeira tentativa de se
sair da situação existente fez-se interpretando em sentido lato o texto da alínea
c) do ponto 1 do artigo 13º relativo às competências da Assembleia Geral
exaradas nos Estatutos da AXL. Esta janela de oportunidade concretizou-se na
Assembleia Eleitoral da AXL que teve lugar no dia 22 de Outubro de 2018
onde, na ausência, uma vez mais, de qualquer candidatura aos Órgãos
Sociais, os Clubes presentes decidiram aceitar uma proposta do GX Alekhine
para a formação de uma Comissão Administrativa/ de Gestão de dois
representantes. Estabeleceu-se que as principais responsabilidades desta
Comissão visariam o arranque orçamental em base zero à data de 1 de
Novembro de 2018, assim como o estabelecimento de inventários e a
clarificação de temas pendentes (relações com a FPX, sede, calendário
desportivo) na anterior Direção. Os representantes designados foram:



Fernando Pereira Ribeiro Alves (GX Alekhine), e
José Luís Machado Alves dos Santos (AX Portugal).

Calendário Desportivo da Época 2018-19
Em meados de Novembro, a Comissão de Gestão enviou um comunicado
aos 17 clubes inscritos nessa altura na AXL, solicitando a eventual colaboração
na organização do calendário desportivo para a época de 2018/2019,
atendendo à inexistência de recursos financeiros próprios na AXL. Este apelo
foi acolhido positivamente por vários clubes, o que levou a Comissão
Administrativa a apresentar em 16 de Janeiro de 2019 um calendário das
provas previstas para serem realizadas em 2019 (tabela 1).
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Tabela 1 – Calendário de provas da AXL proposto pela CA para a Época 2018-19.

Dia da
Semana

Prova
Data de Início

Data de Fim

Sáb

16-2-19

16-2-19

CD SR Equipas

Sáb

16-2-19

16-2-19

CD SR Individual

Sáb

23-2-19

23-2-19

CD CL Equipas – R1

Sáb

2-3-19

6-3-19

CD CL Jovens

Ter e Sex

8-3-19

29-3-19

CD CL Ind. Veteranos

Sáb

9-3-19

9-3-19

CD CL Equipas – R2

Dom

10-3-19

10-3-19

CD SR Equipas Jovens

Dom

10-3-19

10-3-19

CD SR Ind. Jovens

Sáb

16-3-19

16-3-19

CD CL Equipas – R3

Sáb

30-3-19

30-3-19

CD RA Equipas

Sáb

30-3-19

30-3-19

CD RA Individual

Sáb

6-4-19

6-4-19

CD CL Equipas – R4

Sáb

27-4-19

27-4-19

CD RA Ind. Veteranos

Sáb

27-4-19

27-4-19

CD SR Ind. Veteranos

Seg e Qui

2-5-19

23-5-19

CD CL Individual Abs

Sáb

11-5-19

11-5-19

CD CL Equipas – R5

Dom

12-5-19

12-5-19

CD CL Equipas – R6

Dom

9-6-19

9-6-19

CD CL Equipas – R7

Sáb

22-6-19

22-6-19

CD RA Equipas Jovens

Sáb

22-6-19

22-6-19

CD RA Ind. Jovens

Seg a Sex

24-6-19

28-6-19

CD CL Feminino

Sáb

29-6-19

29-6-19

CD RA Feminino

Semana

29-6-19

29-6-19

CD SR Feminino

A definir

Jul, Ago, Set

Jul, Ago, Set

(CL – Clássicas, SR – Semi-rápidas, RA
– Rápidas)

Open de Verão

Notas:
1 – Publica-se em simultâneo a este calendário, o Regulamento do Campeonato Distrital de
Equipas.
2 – A AXL aceita candidaturas de clubes para a organização de todas as restantes provas e
emitirá os respetivos regulamentos logo que as provas sejam adjudicadas. Com exceção dos
Campeonatos de Semi-Rápidas previstos para o dia 16 de Fevereiro cujas candidaturas
deverão ser conhecidas até ao próximo dia 22 de Janeiro, aceitar-se-ão candidaturas até um
mês antes da data de início das provas.
3 – A AXL não prevê a realização da Taça de Lisboa dada a sua estrutura particular, mas está
disponível para analisar qualquer proposta de concretização por um Clube ou grupo de Clubes.
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De todas os campeonatos programados, acabaram por se realizar apenas
os seguintes:
1. CD Semi-Rápidas Individual, organizado pelo Grupo Dramático Ramiro
José em 16 de Fevereiro, com a participação de 103 atletas;
2. CD Clássicas de Jovens, organizado pelo CCR Coruchéus de 2 a 5 de
Março, com a participação de 72 jovens distribuídos por 11 equipas;
3. CD Clássicas de Veteranos, organizado pelo GX Alekhine de 18 de
Março a 3 de Abril, dividido em dois subgrupos: S50 (12 atletas) e S65
(16 atletas);
4. CD Clássicas de Equipas, supervisionado pela Comissão de Gestão,
com a participação de 13 equipas, disputada nas sedes dos clubes da
AXL, tendo começado em 23 de Fevereiro e terminado em 9 de Junho;
5. CD Rápidas Individual, organizado pelo Grupo Dramático Ramiro José
em 29 de Junho, com a presença de 56 atletas;
6. CD Rápidas de Equipas, organizado pelo Grupo Dramático Ramiro
José em 29 de Junho, com a presença de 11 equipas.
Estes torneios, exceto os do Grupo Dramático Ramiro José, que tiveram
uma organização própria, renderam à AXL 772,50€ em taxas de inscrição.

Os Campeões Distritais da Época 2018-19
Apesar de ter sido uma época desportiva reduzida, não deixa de ser
importante referir os campeões distritais.
Prova

Campeão Distrital

Ligação para os
Resultados

CD Semi-Rápidas
Individual

MN Carlos Carneiro, AX
Portugal

http://chess-results.com/
tnr414195.aspx

Sub 8 abs – João Cunha, CX
Sintra
Sub 8 fem – Mariana Gomes,
CXAE D. Filipa de Lencastre

http://chess-results.com/
tnr420846.aspx

Sub 10 abs – Lucas Moldovan,
CCR Coruchéus
Sub 10 fem – Vitória Oliveira,
GX Económicos

http://chess-results.com/
tnr417518.aspx

Sub 12 abs – Artur Guia, AX
Portugal
Sub 12 fem – Sara Silva, CXE
31 de Janeiro

http://chess-results.com/
tnr420840.aspx

CD Clássicas Jovens

Sub 14 abs – Filipe Bártolo,
GX Alekhine
Sub 14 fem – Júlia Cambão,
CCR Coruchéus

http://chess-results.com/
tnr417520.aspx
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Sub 16 abs – Camila Avelino,
ACCD Estrelas SJB
Sub 16 fem – Camila Avelino,
ACCD Estrelas SJB
Sub 18 – João Cordeiro, GX
Económicos
Sub 20 – Bernardo Vedor, GX
Alekhine
CD Clássicas
Veteranos
CD Clássicas Equipas

http://chess-results.com/
tnr420842.aspx

http://chess-results.com/
tnr417522.aspx

S50 – Carlos Laia, GC
Odivelas

http://chess-results.com/
tnr420248.aspx

S65 – MN Júlio Santos, Clube
EDP

http://chess-results.com/
tnr420246.aspx

ACCD Estrelas S. João Brito

http://chess-results.com/
tnr450854.aspx

CD Rápidas Individual John Simões, GX Alekhine

http://chess-results.com/
tnr450308.aspx

CD Rápidas Equipas

http://chess-results.com/
tnr450310.aspx

GX Alekhine

As iniciativas seguintes
A Comissão Administrativa pouco tempo pôde contar com a presença dos
dois membros, porque José Alves dos Santos se ausentou do país no início de
2019 por motivos profissionais. Tal teve um impacto muito negativo no
funcionamento da Comissão, não só devido à magnitude dos problemas a
enfrentar e das tarefas a realizar, mas sobretudo porque, sem a presença de
ambos, ficou impedida a movimentação da conta bancária, que requeria a
aposição da assinatura de ambos, com a consequente impossibilidade de
efetuar pagamentos.
Tendo expirado o prazo de vigência da Comissão Administrativa eleita em
22 de Outubro de 2018 e mantendo-se a situação de falta de apresentação de
contas desse ano e alguns anteriores, foi convocada uma Assembleia Geral
para o dia 4 de Junho de 2019 com a finalidade de fazer um balanço da
atuação da Comissão Administrativa durante o seu mandato de 6 meses e
também de abordar o processo de regularização das contas.
Nesta AG foi ainda apresentado por Carlos Carneiro, representante da
Academia de Xadrez de Portugal (AX Portugal), um projeto de protocolo
visando a concretização do calendário de provas da AXL para a época de
2019/2020.
Não se tendo verificado a apresentação de contas, foi a mesma adiada
para uma AG agendada para 16 de Julho. A apreciação do projeto de protocolo
de Carlos Carneiro foi também remetida para essa AG.
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Na Assembleia de Julho:






Não foi ainda conseguida a regularização da situação das contas;
Foi eleita uma nova Comissão Administrativa de quatro membros –
Fernando Alves, José Palma Fernandes, Ricardo Alves e Paulo
Poeira;
Foi acordada a marcação de uma AG Eleitoral para o dia 17 de
Setembro de 2019;
Foi votada favoravelmente por maioria a aceitação da proposta de
protocolo da AX Portugal na generalidade, tendo a decisão final
sobre a sua aceitação ficado a cargo da nova Comissão
Administrativa, mediante negociação dos detalhes da mesma.

A AG marcada para 17 de Setembro não teve lugar, pois os contactos
efetuados não conduziram à apresentação de qualquer elenco diretivo, pelo
que o processo ficou de ser reativado pela Comissão Administrativa.

Calendário Desportivo da Época 2019-20 e Protocolo com a AX
Portugal
Entretanto, neste intervalo entre as Assembleias, estabeleceram-se
negociações entre a Comissão Administrativa e a AXP sobre a proposta de
protocolo apresentada por esta, tendo sido finalmente acordado um protocolo
definitivo para a época desportiva 2019/2020 em 26 de Agosto de 2019, com
algumas modificações em relação ao originalmente proposto pelo autor do
projeto. Nele ficou estabelecida a realização das provas que constam na tabela
2.
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Tabela 2 – Calendário de provas da AXL proposto pela AX Portugal para a Época 2019-20.

Dia da
Semana

Data de
Início

Data de
Fim

Prova
(CL – Clássicas, SR – Semi-rápidas, RA
– Rápidas)

Sáb

26-10-2019

26-10-2019

CD RA Equipas

Sáb

26-10-2019

26-10-2019

CD RA Individual

Sáb

09-11-2019

09-11-2019

CD SR Equipas Jovens

Sáb

09-11-2019

09-11-2019

CD SR Individual Jovens

Sáb

17-11-2019

17-11-2019

CD RA Veteranos

Sáb

17-11-2019

17-11-2019

CD SR Veteranos

Dom

24-11-2019

24-11-2019

Taça de Lisboa (CL) - R1

Seg e Qua

25-11-2019

16-12-2019

CD CL Ind. Veteranos

Sáb

14-12-2019

14-12-2019

CD CL Equipas - R1

Dom

05-01-2020

05-01-2020

CD SR Equipas

Sáb

11-01-2020

11-01-2020

CD CL Equipas - R2

Dom

19-01-2020

19-01-2020

Taça de Lisboa (CL) - R2

Sáb

08-02-2020

08-02-2020

CD CL Equipas - R3

Dom

16-02-2020

16-02-2020

Taça de Lisboa (CL) - R3

Vários

22-02-2020

25-02-2020

CD CL Jovens (Abs / Fem)

Sáb

29-02-2020

29-02-2020

CD SR Individual

Sáb

07-03-2020

07-03-2020

CD RA Equipas Jovens

Sáb

07-03-2020

07-03-2020

CD RA Ind. Jovens

Sáb

21-03-2020

21-03-2020

CD CL Equipas - R4

Dom

29-03-2020

29-03-2020

Taça de Lisboa (CL) - R4

Sáb

18-04-2020

18-04-2020

CD CL Equipas - R5

Dom

26-04-2020

26-04-2020

Taça de Lisboa (CL) - R5

Ter e Qui

07-05-2020

04-06-2020

CD CL Individual Abs / Fem

Sáb

16-05-2020

16-05-2020

CD CL Equipas - R6

Dom

17-05-2020

17-05-2020

CD CL Equipas - R7

Dom

24-05-2020

24-05-2020

Taça de Lisboa (CL) - R6

Qua a Sáb

10-06-2020

13-06-2020

CD CL Ind. Feminino

Dom

14-06-2020

14-06-2020

CD RA Ind. Feminino

Dom

14-06-2020

14-06-2020

CD SR Ind. Feminino

Dom

28-06-2020

28-06-2020

Taça de Lisboa (CL) - R7

Sáb

19-09-2020

19-09-2020

Final do Circuito da AXL (SR)

(1)

(3)

(3)

(2)
(2)
(2)

1 – O CD CL Individual de Veteranos iniciou-se a 2/12/2019 e concluiu-se a 18/12/2019.
2 – Poderão ser integrados no absoluto respetivo.
3 – Os CD RA Equipas e Individual Jovens realizaram-se em 26/10/2019
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Para agilizar os processos de inscrição e pagamento nas provas
constantes do calendário, foi emitido um comunicado aos clubes com algumas
instruções sobre a forma mais conveniente de os fazer. Concomitantemente, foi
criada uma caixa de correio eletrónica para onde todos os pedidos de inscrição
e os comprovativos de pagamentos deveriam ser enviados.
Estavam então reunidas as condições para se iniciar a época desportiva de
2019/2020. A época teve início a 1 de Outubro como seria de esperar, embora
as primeiras provas se tenham realizado apenas no dia 26 desse mês. Para
inaugurar a época, o site da AXL sofreu uma necessitada e profunda
renovação.
Segue-se a lista de todos os Campeonatos disputados entre esta data e o
último dia de 2019, todos eles realizados em salas de hotel alugadas pela AX
Portugal para o efeito (exceto o Distrital de equipas, que é realizado nas
instalações dos clubes) e com direção e arbitragem a cargo desta organização.
1. CD RA Individual e Equipas,
com a participação de 70 atletas
(individual)
e
17
equipas
(coletivo), estando representados
13 clubes no conjunto das duas
provas;
estes
campeonatos
realizaram-se no Hotel Príncipe
Lisboa no dia 26/10/2019.

2. CD SR Jovens, com a
participação de 75 jovens
distribuídos por 6 torneios
individuais e por 3 torneios por
equipas, consoante os escalões
etários, estando presentes 10
clubes no conjunto de todas as
provas;
estes
campeonatos
tiveram lugar no Hotel Roma em
09/11/2019.
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3. CD RA e SR Veteranos, em que
participaram 10 e 9 veteranos
nos dois campeonatos de
rápidas, respetivamente nos
escalões S50 e S65, e 15 e 16
veteranos nos dois campeonatos
de semi-rápidas, relativamente a
esses mesmos escalões, em
representação conjunta de 9
clubes;
estes
campeonatos
tiveram lugar novamente no
Hotel Príncipe no dia 17/11/2019.

4. Taça de Lisboa da AXL: a
ronda inaugural realizou-se no
dia 24/11/2019 numa ampla
sala do Hotel Sana Malhoa
com a participação de 26
equipas pertencentes a 11
clubes.

5. CD CL Veteranos, com a
participação de 18 jogadores no
escalão S50 e 22 no escalão S65,
com 8 clubes representados no
total;
estes
campeonatos
realizaram-se no Hotel Príncipe
Lisboa
em
6
sessões,
de
02/12/2019 a 18/12/2019.

6. CD CL Equipas, as sessões deste campeonato realizam-se nas sedes
dos clubes; a primeira (e única em 2019) teve lugar no dia 14/12/2019,
estando inscritas 15 equipas de 10 clubes.

As taxas de inscrição das provas realizadas no ano de 2019, depositadas
na conta bancária da AXL, totalizaram o valor de 4 235,00 €, e foram
integralmente transferidas para a AX Portugal, respeitando o protocolo
estabelecido.
Para terminar este assunto das provas disputadas em 2019, segue-se uma
referência ao Circuito de Xadrez da AXL 2019/2020, cuja organização também
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ficou a cargo da AX Portugal, incluindo a definição do regulamento, o
acompanhamento das provas que integram o Circuito e a realização de um
torneio final em 19 de Setembro de 2020.
Segundo o regulamento elaborado, que pode ser lido na íntegra no site da
AXL, o principal objetivo deste circuito é potenciar a participação dos jogadores
nas várias provas propostas ao longo da época, independentemente da
entidade organizadora, da duração do evento, do ritmo de jogo, das
especificidades de acesso ou do volume de prémios.
Fazem automaticamente parte do Circuito todas as provas abertas
federadas realizadas no distrito de Lisboa, com um número mínimo de 5
rondas, independentemente da entidade organizadora, no período de
01/10/2019 a 30/08/2020. A cada torneio que integre o Circuito é atribuído um
fator relativo ao número de rondas, ritmo de jogo, e volume de prémios desse
torneio, que é usado para determinar o número de pontos de cada jogador no
Circuito. A classificação obtida nesta fase regular determina quem poderá jogar
no torneio final; assim, têm acesso ao torneio final os 100 melhores
classificados na fase regular. Este será realizado em sistema suíço de 7 rondas
com o ritmo de jogo de 25 min + 10 s por lance para cada jogador.
Já foram incluídos na classificação geral do Circuito torneios como o XXII
Open de Benfica, organizado pela ADRC Mata de Benfica, o Open de Outono
do GX Alekhine, os Torneios "Galerias Alto da Barra" da AX Portugal, o IV
Torneio de Clássicas dos Coruchéus 2019, entre outros, e todos os
Campeonatos Distritais da AXL.
A classificação tem sido atualizada e publicada no site da AXL de forma
regular.

A Formação
Em 27/09/2019 a Comissão Administrativa da AXL emitiu o comunicado
número 11 sobre a necessidade de formadores. Nele era reconhecida a
existência de diversas solicitações de formadores de xadrez sem que a AXL
tivesse conseguido dar resposta positiva aos mesmos. Assim, a Comissão
tomou a iniciativa de constituir uma base de dados de formadores que permita
agilizar contactos e melhorar a resposta a esses pedidos. De acordo com os
dados disponíveis nesta base de dados e com as características das
solicitações recebidas, a AXL contactará os possíveis interessados. Nos meses
finais do ano pouco se avançou, mas será certamente um assunto a
desenvolver durante o próximo ano.
Em ações concretas durante 2019 há a referir os acordos para ensino de
xadrez estabelecidos entre o Ginásio Clube Português e a Sociedade de
Estabelecimentos Magistra (Colégio Sá de Miranda), por um lado, e o formador
Luís Filipe Pires Reynolds, pelo outro, que foram e estão a ser mediados pela
AXL. Estes acordos são válidos por um ano letivo (formação na base de uma
aula por semana) e cada uma das entidades referidas comprometeu-se a
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transferir mensalmente 100€ para a conta da AXL, dos quais esta retém 10€ e
transfere 90€ para o formador. Concluímos dizendo que os acordos foram
estabelecidos no início do ano letivo sem protocolo específico, apenas através
da troca de correspondência eletrónica entre o Eng. Fernando Alves da
Comissão Administrativa da AXL e representantes daquelas duas instituições

A Contabilidade da AXL
A Comissão Administrativa contactou um técnico oficial de contas, o Sr.
Mário Gasalho, pedindo-lhe para elaborar as contas de 2019 partindo de uma
base zero, caso continuasse a haver o impasse na apresentação das contas
passadas. E foi isso que aconteceu, a partir de Novembro de 2019, com o
apoio do elemento José Palma Fernandes da Comissão Administrativa na
conferência dos depósitos efetuados na conta da AXL e elaboração dos
verbetes com a distribuição das taxas de inscrição pelos clubes participantes
em cada uma das provas. Este processo permitiu a obtenção de uma
contabilidade analítica mais detalhada e facilitou a emissão de faturas/recibos
através do programa SAGE, entretanto adquirido para o efeito.
Nas contas há a salientar que, embora haja um saldo na conta bancária de
1965,67€ no dia 31 de Dezembro de 2019, ele já está comprometido com
vários pagamentos a efetuar no início de 2020, levando a que o resultado
líquido do exercício apresente um saldo negativo de -47,40€. Torna-se pois
urgente que sejam feitas diligências, sobretudo junto da Federação Portuguesa
de Xadrez, para que se obtenham os apoios institucionais que permitam a
sobrevivência financeira da AXL.
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Anexos
Protocolo com a AX Portugal
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