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Fins estatutários
“A F.P.B. é o organismo máximo que, em exclusivo, e com competência em todo o território nacional, promove, dirige e orienta a prática e
o ensino do Boxe, exercendo os poderes regulamentares e disciplinares, nos termos definidos nos presentes estatutos, nos regulamentos a
ele complementares e na lei aplicável”
(Extrato do Artigo 4.º dos Estatutos da F.P.B.)
Órgãos Sociais (Artigo 26.º dos Estatutos)
A F.P.B. realiza os seus fins por intermédio
dos seguintes órgãos sociais:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho Fiscal;
e) Conselho de Disciplina;
f) Conselho de Justiça;
g) Conselho de Arbitragem.
Composição da AG – 40 Delegados (Artigo
45.º dos Estatutos)
A AG é composta por 40 Delegados.
- 28 Delegados – Representantes das
Associações territoriais, Clubes e
Sociedades Desportivas;
- 6 Delegados – Representantes dos
Praticantes;
- 3 Delegados – Representantes dos
Treinadores;
- 3 Delegados – Representantes dos
Árbitros.
Atual Direção
Presidente: Eugénio Martins Pinheiro
Presidente Mesa da Assembleia Geral: José
Manuel Cal Gonçalves

Organização
Modalidade olímpica
«O Boxe é uma das modalidades mais ilustres e históricas nos Jogos Olímpicos.
Os homens têm combatido de forma desportiva desde 5000 a.C. no Médio Oriente,
enquanto na Grécia antiga nos Jogos Olímpicos da Antiguidade era um dos eventos
principais. Embora o Boxe seja um desporto extremamente agressivo, este também coloca
uma grande ênfase na técnica, concentração e resistência física. Os melhores pugilistas da
Grécia antiga – como Melagomas – eram na verdade mais famosos pelo seu 'atravmatistos'
(ou incólume) estilo de boxe
Os primeiros registos da prática de boxe são no Egito em 3000 d.C., e rapidamente tornouse num dos pilares dos Jogos Olímpicos da antiguidade na Grécia desde a Olimpíada 23 de
688 d.C., e o seu primeiro campeão foi Onomastos Smyrnaios. O primeiro registo de um
combate de boxe foi em Inglaterra em 1681, mas só em 1743, é que Jack Broughton
desenvolveu o seu primeiro conjunto de regras.
Só em 1867, é que começou boxe moderno como o conhecemos. O boxe moderno foi
introduzido como modalidade olímpica em St. Louis em 1904, com sete categorias de peso.
Em 1912, a competição boxe foi cancelada para os jogos de Estocolmo, devido a antiga lei
sueca. No entanto, a seguir à I guerra mundial, foi retoma para os Jogos Olímpicos de
Antuérpia, 1920.
Provavelmente o mais famoso de todos os boxistas era Cassius Marcellus Clay, que ganhou
o ouro em Roma em 1960 e mais tarde passou a tornar-se, talvez, o melhor boxista de
pesos pesados profissional de todos os tempos sob o nome de Muhammad Ali.
Em Portugal, o primeiro combate remonta a 1909 e ainda só existe registo de uma
participação nos Jogos Olímpicos. João Miguel, na categoria de -48 Kg fez a sua estreia nos
Jogos Olímpicos de 1980 em Moscovo. Atleta natural de Almada, conhecido por “paquito”,
terminou a participação nos oitavos-de-final.
No Boxe, os pugilistas lutam num ringue elevado com um piso de lona em borracha, com
6,1 m por 6,1 m. Os lados são marcados por quatro linhas de cordas. Existem dois cantos –
azuis e vermelhos – para cada adversário, para se sentar a meio de uma ronda. Os
pugilistas vestem uma roupa que combinada com a cor do seu canto. Os pugilistas são
pesados no dia da abertura da competição e todos os dias de competição para se certificar
que não estão mais pesados do que o máximo permitido.
Os assaltos são registados por cinco juízes, que atribuem pontos quando percebem que
houve contato, ou seja, que tenha ocorrido um soco. Os pugilistas só estão autorizados a
usar as luvas para tocarem no adversário, não sendo permitido usar os cotovelos ou a
cabeça. Só podem tocar no adversário acima da cintura e não pode tocar nos rins ou atrás
da cabeça. O árbitro pode advertir o pugilista para estas faltas, e três advertências levam
a uma desqualificação.
Os assaltos duram quatro rounds de dois minutos cada com um intervalo de um minuto
entre eles. No final, o pugilista com o maior número de pontos é o vencedor, também
podem ser considerados vencedores através de um “Knockout”. Os árbitros podem pôr fim
ao assalto em qualquer momento se sentirem que a saúde dos atletas está em risco,

enquanto o treinador pode 'atirar a toalha ao chão' e terminar o assalto. Os assaltos
também podem terminar se a diferença de pontuação entre dois pugilistas exceder os 15
pontos. Os pugilistas, para se qualificarem para os Jogos Olímpicos, devem ter pelo menos
17 anos e não mais que 34.»
Fundação da Federação Portuguesa de Boxe
Em Portugal, o boxe surgiu no início do século XX. No ano de 1909, realizou-se um combate
de boxe que opôs o inglês Drumond ao norte-americano Sam MacVea e isso suscitou o
interesse e a curiosidade de todos os adeptos da modalidade.
O seu aparecimento criou desde logo um fascínio enorme entre os demais e a partir daí
criaram-se vários clubes amadores, como o Ginásio Clube Português, Clube Arte e Sport,
Sport Cruz Quebradense, Clube Português de Recreio e Desporto, entre outros.
A Federação Portuguesa de Boxe (FPB) foi fundada em 14 de março de 1914 e teve como
primeiro presidente o levantador Manuel da Silveira do Ginásio Clube Português.
Ricardo Ferraz dedicou uma carreira de perto de 40 anos ao boxe português, tendo como
ponto alto a presença nos Jogos Olímpicos de Moscovo, em 1980, como treinador de João
Miguel "Paquito", o único pugilista luso a marcar presença na competição olímpica.
Apesar da carreira efémera como praticante, Ricardo Ferraz ficou conhecido como o
"Senhor Boxe", distinguindo-se como técnico (no Sporting orientou vários pugilistas
portugueses) e dirigente desportivo, tendo sido também presidente da Associação de Boxe
de Lisboa.
Fonte – Comité Olímpico de Portugal e Associação de Boxe de Lisboa
http://comiteolimpicoportugal.pt/modalidades/boxe/
http://abl.awardspace.com/historia.htm
http://comiteolimpicoportugal.pt/modalidades/boxe/
Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-olimpicas/
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html
Representação Internacional
International Amateur Boxing Association (A.I.B.A.)
http://www.aiba.org/europe/
European Union Boxing Confederation (E.U.B.C.)
http://www.eubcboxing.org
European Boxing Union (E.B.U.)
http://www.boxebu.com/menu.htm

História

http://abl.awardspace.com/downloads/As%20origens%20do%20Boxe.pdf
http://www.aiba.org/aiba-boxing-history2/
http://lutasartesmarciais.com/artigos/historia-boxe
http://www.fpboxe.pt/idx/page,39
http://www.fpboxe.pt/idx/menu,14

NIF

501 394 877

Estatutos

AG – Aprovados em Assembleia Geral em 01 de Outubro de 2009 e alterados na AG de 28 de janeiro de 2015
http://www.fpboxe.pt/cms_imgs/5eecd9f50486bc96db875d5471ae59cc.pdf

Atividade desportiva

BOXE OLÍMPICO – Competições em 2013 / Masculinos e Femininos:
TAÇA DE PORTUGAL - 2013
CAMPEONATO NACIONAL DE SENIORES INICIADOS - 2013
CAMPEONATO NACIONAL DE SENIORES CONSAGRADOS - 2013
CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES MASCULINOS E FEMININOS - 2013
CAMPEONATO NACIONAL CADETES MASCULINOS - FEMININOS - 2013
5 ASSOCIAÇÕES DISTRITAIS DE BOXE: LISBOA/PORTO/AVEIRO/ALGARVE/SETÚBAL
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Regulamentos

Planos e Relatórios
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Contrato n.º 91/2010 - DR 29 SÉRIE II de 2010-02-11
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/23/DDF/2010 - Federação Portuguesa de Boxe Desenvolvimento da prática desportiva.
http://dre.pt/pdf2s/2010/02/029000000/0655506555.pdf
Contratos-Programa

Contrato n.º 187/2011 - DR 34 SÉRIE II de 2011-02-17
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação Portuguesa
Boxe - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2s/2011/02/034000000/0835608358.pdf
Para mais informação, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

