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Fins estatutários
«A FPX tem por finalidades:
a) Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional a prática do xadrez e das suas variantes, designadamente através da atribuição de títulos
desportivos e da organização das seleções nacionais;»
(Extrato do Artigo 4.º dos Estatutos da FPX)
Órgãos Sociais (Artigo 11.º dos Estatutos)
A FPX comporta a seguinte estrutura
orgânica:
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
18.º dos Estatutos)
A Assembleia Geral é composta por 40
delegados, distribuídos da seguinte forma:
a) 1 Delegado por cada associação
territorial de clubes, pelo exercício
facultativo do direito de inerência;
b) 28 Delegados, diminuídos do número da
alínea anterior, eleitos pelos clubes que
participam nos campeonatos nacionais por
equipas em ritmo clássico e pelos restantes
clubes das associações que optem por não
exercer a faculdade da alínea anterior;
c) 6 Delegados dos Praticantes Desportivos;
d) 3 Delegados dos Árbitros;
e) 3 Delegados dos Técnicos.
Atual Direção
Presidente: Francisco Fernandes de Castro
Presidente Mesa da Assembleia Geral: Manuel
Abranches Pintor
Órgãos Sociais
http://www.fpx.pt/web/institucional/organi
zacao/orgaos-sociais
http://www.fpx.pt/web/contactos

Organização
Modalidade não olímpica
Origem do Xadrez
A origem do xadrez é certamente o maior mistério existente no mundo.
Infelizmente os historiadores não conseguem chegar a um consenso sobre o lugar de onde se
originara o xadrez. O documento mais antigo é provavelmente a pintura mural da câmara
mortuária de Mera, em Sakarah (nos arredores de Gizé, no Egito).
Ao que parece, essa pintura representa duas pessoas jogando xadrez e data de
aproximadamente 3 000 anos antes da era cristã.
Origens na Índia
Hoje a teoria mais aceite é que o jogo tenha tido origem na Índia por volta do século VI d.C.
Era conhecido como "o jogo do exército" ou "Chaturanga" e podia ser jogado com dois ou
mais jogadores.
Graças às viagens dos mercadores e dos comerciantes o jogo espalhou-se para leste (China) e
oeste (Pérsia). Mais adiante os árabes estudaram profundamente o jogo e deram-se conta
que ele estava bastante relacionado com a matemática, escrevendo vários tratados sobre
isto e aparentemente foram os primeiros a formalizar e a escrever as suas regras.
Por volta do século IX o xadrez foi introduzido na Europa por duas vias distintas: segundo uns
pela invasão muçulmana da Península Ibérica, e segundo outros, durante o confronto
Ocidente-Oriente na Primeira Cruzada.
No século XI já era amplamente conhecido no velho mundo.
Campeonatos Mundiais de Xadrez
O Campeonato Mundial de Xadrez é uma competição desportiva para determinar o campeão
mundial de xadrez. Homens e mulheres são elegíveis a disputar este título.
Existe também, um evento em separado apenas para mulheres, com o título de
“Campeonato Mundial Feminino de Xadrez", e competições em separado para juniores,
seniores e computadores.
Entretanto, atualmente os mais fortes competidores das categorias Júnior, sénior e
feminina, muitas vezes renunciam a estes postos em eventos-títulos a fim de prosseguir em
competições de alto nível, embora estas continuem a fazer parte da tradição do xadrez.
Considera-se oficialmente que o campeonato mundial teve seu começo em 1886, quando os
dois principais xadrezistas da época disputaram uma partida. De 1886 a 1946, o campeonato
foi realizado de uma forma informal, em que o desafiante tinha de vencer o campeão para
se tornar o novo campeão.
O primeiro Campeão oficial foi Steinitz.
De 1948 a 1993, a organização do campeonato foi administrada pela FIDE, a organização
internacional de xadrez. O Campeonato Mundial mais mediático na década de 70, mais
precisamente em 1972, foi entre Bobby Fischer (Americano) contra Boris Spassky (União
Soviética). Em 1993, o então campeão Garry Kasparov e Nigel Short discordam da forma
como o então Presidente da FIDE, Florêncio Campomanes, decidiu atribuir a Manchester a
organização da final, pelo que decidiram formar uma Associação Profissional de Xadrez (PCA)
passando assim a haver dois campeões mundiais, um da FIDE, Anatoly Karpov que venceu

Jan Timman, e o outro da PCA, Garry Kasparov que por sua vez venceu Short.
Esta situação durou até 2006, quando o título foi unificado. O campeonato mundial seguinte
ocorreu em setembro de 2007,na Cidade do México tendo sido vencido por Viswanathan
Anand.
No ano de 2006 as duas federações de xadrez (FIDE e PCA), juntam-se numa só. Fazendo com
que os atuais campeões de 2006, da FIDE Veselin Topalov, e da PCA Vladimir Kramnik,
disputassem por um só campeão unificando o título.
Vladimir Kramnik ganhou a Veselin Topalov. Sendo ele o campeão de 2006. No ano de 2007
Viswanathan Anand (India) vence Vladimir Kramnik. Sendo o campeão oficial de xadrez
durante 6 anos consecutivos, em 2013 tudo mudaria enfrentando Magnus Carlsen um jovem
de 22 anos uma das maiores promessas do mundo xadrezistico disputando assim o título de
campeão do mundo em novembro de 2013 na Índia depois de um match muito intenso
Magnus Carlsen tornou-se o novo e atual campeão do mundo de xadrez.
Fonte: Federação Portuguesa de Xadrez
Campeões Nacionais de Xadrez
O Campeonato Nacional Absoluto começou a ser jogado em 1911, mas só a partir de 1950 foi
sempre realizado anualmente.
O Mestre Internacional, Joaquim Durão, que foi durante várias décadas Presidente da FPX
(Federação portuguesa de Xadrez), é o que tem mais títulos conquistados.
A seguir é o Grande Mestre António Fernandes.
Na época 2012/13 o campeão em título é o Mestre Internacional Rui Dâmaso.
Portugal tem três Grandes Mestres: António Antunes (inativo), António Fernandes e Luís
Galego.
Também há uma competição só para o sexo Feminino, para todas as idades. A jogadora com
mais títulos é a MI Catarina Leite. A campeã de 2012/2013 é Maria Inês Oliveira.
Mas não existem só os Campeonatos Individuais, há também Campeonatos Nacionais por
Equipas, Taça de Portugal, etc. A Equipa campeã Nacional, 2012/2013 é a Academia Xadrez
de Gaia. No total são atribuídos anualmente cerca de 70 títulos nacionais nos diversos
campeonatos nacionais.
INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
A Federação Portuguesa de Xadrez (FPX), fundada a 22 de Janeiro de 1927, é uma federação
desportiva dotada de estatuto de utilidade pública desportiva desde 1993.
Representa a modalidade desportiva Xadrez em Portugal, no qual conta com o apoio da
tutela, nomeadamente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, no âmbito da
promoção e desenvolvimento desportivo nacional e nas participações em organizações
internacionais.
Fonte: Federação Portuguesa de Xadrez
Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-nao-olimpicas/
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html?start=50
Representação Internacional
FIDE - Federação Internacional de Xadrez
http://www.fide.com/fide/directory/memberfederations.html?task=continent&cont=europe
ECU - Associação Europeia de Xadrez
http://www.europechess.org/federations/
FIBDA - Federação Ibero-americana de Xadrez
http://www.fibda.com/
Eventos
CMU – Campeonato do Mundo Universitário de Xadrez 2012
CEV - Campeonato Europeu de Veteranos 2014
PORTUGAL OPEN – 2015 – Oeiras
Historial

http://www.fpx.pt/web/institucional/organizacao/historial-presidentes
http://www.fpx.pt/web/institucional/a-fpx

NIF

501 617 078

Estatutos

Aprovação em AG – Aprovados em 23 de novembro de 2014
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/Estatutos_FPX_Aprovado_AG_20141123.pdf
Modelo Competitivo Nacional - Xadrez
A época desportiva do Xadrez está dividida em vários momentos, consoante a competição e a especialidade da
prova.
Provas por Equipas de Partidas Lentas:

Atividade desportiva

São realizados pela Federação Portuguesa de Xadrez três tipos de torneios de equipas de lentas,
nomeadamente a Supertaça, a Taça de Portugal e os Campeonatos Nacionais por Equipas da 1ª, 2ª e 3 Divisão.
A Supertaça é um evento único a disputar entre o Campeão Nacional por Equipas da 1ªDivisão e o Vencedor da
Taça de Portugal e tem a sua realização normalmente no início de cada época.
A Taça de Portugal é um evento realizado em eliminatórias durante o ano aos fins de semana.
O Campeonato Nacional por Equipas da 1ª Divisão é composto por 10 equipas e é normalmente realizado em
formato concentrado em agosto num formato de Todos contra Todos em 9 sessões.
A 2ª e 3ª Divisão são efectuadas em séries de 8 equipas (3 séries na 2ª Divisão e 6 séries na 3ª Divisão), em
jornadas de fim de semana com algumas delas em sistema concentrado, e que ao longo do ano disputam o
apuramento dos 1ºs classificados de cada série para uma final a realizar juntamente com a 1ª Divisão.
Realiza-se também um Campeonato Nacional de Seleções Distritais em dois escalões diferentes, Absoluto e
Jovens.
Provas Individuais de Partidas Lentas:
Campeonato Nacional Individual Absoluto – Fase Final a disputar por 10 jogadores em sistema de todos contra
todos, no qual é atribuído o título de Campeão Nacional da época em causa.
Campeonato Nacional Individual Absoluto - Fase de Apuramento, que se realiza em 9 rondas a apurar os 3
primeiros classificados para a Fase Final.
Torneio Nacional de Mestres com 10 jogadores em que são apurados os 2 primeiros classificados para a Fase
Final do CN Absoluto.
Torneio Nacional de Honra com 10 participantes no sistema de todos contra todos.
Campeonato Nacionais de Jovens nos escalões Sub-8 até ao escalão sub-20 e no qual são atribuídos os títulos
absoluto e feminino em todos os escalões, acrescentando o título coletivo absoluto e feminino
Campeonato Nacional Feminino que se disputa normalmente em 7 rondas e onde se atribui o título de Campeã
Nacional Feminina.
Campeonato Nacional de Veteranos, em um torneio em 7 rondas e que atribui o título de Campeão Nacional de
Veteranos.
Circuito Nacional de Lentas que é composto por vários torneios de apuramento para uma fase final com 6 ou 10
jogadores, dependendo do número total de torneios, para jogar no sistema de todos contra todos. No ano de
2013/2014 são 7 os torneios de apuramento, juntando no total mais de 400 jogadores.
Provas de Semi-rápidas por Equipas:
Campeonato Nacional de Partidas Semi-Rápidas por Equipas - prova que normalmente se disputa em sistema
suíço de 7 rondas.
Campeonatos Nacionais de Partidas Semi-Rápidas de Jovens por Equipas - Escalão de Sub-8 e Sub-12, e Escalão
Sub-14 e Sub-20, prova disputada em 7 rondas.
Provas de Semi-rápidas Individual:
O Campeonato Nacional de Semi-Rápidas individual Absoluto joga-se em sistema suíço num máximo de 7
rondas.
O Campeonato Nacional de Semi-Rápidas Feminino e também o de Veteranos são organizados durante a
realização dos campeonatos de lentas normalmente em 7 rondas.
Os Campeonatos Nacionais de Jovens de Semi-Rápidas são jogados em sistema suíço, sendo atribuídos os títulos
Absoluto e Feminino do respectivo escalão, bem como os coletivos.
Provas de Rápidas por Equipas:
Campeonato Nacional de Rápidas por Equipas prova jogada em sistema suíço de 7 rondas.
Campeonato Nacional de Rápidas por Equipas de Jovens – Esta prova agrupa os escalões de Sub-8 a12, e o
Escalão Sub-14 a 20, sendo que apenas são atribuídos os títulos de Equipas Sub12 e Equipas Sub20.
Provas de Rápidas Individual:
O Campeonato Nacional de Rápidas individual Absoluto joga-se em sistema suíço num máximo de 13 rondas.
O Campeonato Nacional de Rápidas Feminino e também o de Veteranos são organizados durante a realização
dos campeonatos de lentas normalmente em 6 rondas.
Os Campeonatos Nacionais de Jovens de Rápidas são jogados em sistema suíço, sendo atribuídos os títulos
Absoluto e Feminino do respectivo escalão, bem como os coletivos.
Outras provas:
A Federação dá também o seu contributo na organização dos torneios realizados no âmbito do Desporto Escolar
e Universitário, nomeadamente nas suas fases finais.
Modelo Competitivo

Eventos
CMU – Campeonato do Mundo Universitário de Xadrez 2012
Realizou-se de 19 a 26 de Agosto 2012, em Guimarães, organizado pela Universidade do Minho e pela Associação
Académica da Universidade do Minho o Campeonato do Mundo Universitário de Xadrez 2012, prova sobre a
égide da FISU (Federação Internacional de Desporto Universitário) e da FADU (Federação Académica do
Desporto Universitário).
CEV - Campeonato Europeu de Veteranos 2014
O Campeonato Europeu de Veteranos 2014 foi realizado no Porto, no Axis Hotel Porto, de 8 a 22 de março de
2014, sendo a primeira organização duma prova oficial do calendário da ECU (Associação Europeia de Xadrez) e
FIDE (Federação Internacional de Xadrez) em solo português. Esta edição teve duas novidades existirem duas
categorias de veteranos, acima dos 50 anos e acima dos 65 anos e por juntar as provas de Semi-Rápidas e
rápidas à prova de lentas, tornando o evento ainda mais envolvente, sendo atribuídos no total 12 títulos de
Campeão Europeu neste escalão e nos 3 diferentes ritmos de xadrez.
O evento foi dividido em dois escalões, um de 50 e outro de mais de 65 anos, absolutos e femininos, tendo
participado 115 jogadores representando 25 países, tendo sido batido o número de participantes da edição de
2013 realizada em Plovdiv na Bulgária. Foram quatro provas muito fortes, com jogadores do Top Internacional,
nas respetivas idades, estando presentes 10 Grandes Mestres (sendo 5 mulheres), 13 Mestres Internacionais (5
mulheres) e 14 Mestres FIDE (3 mulheres), num total de mais 30% de titulados internacionais nesta prova. A
representação portuguesa contou com 14 jogadores neste grande momento do Xadrez Nacional Internacional.
Quadro com a situação de filiação na Federação Portuguesa de Xadrez de 2005 a 2013

Filiação

Fonte – Federação Portuguesa de Xadrez
Regulamento Eleitoral – Aprovado em Assembleia Geral, em 26 de Julho de 2009
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/FPX_Regulamento_Eleitoral.pdf

Regulamentos

Regulamento de Disciplina – Aprovado em Assembleia Geral, em 15.05.1999
http://fpx.weebly.com/uploads/1/3/7/1/137131/regulamento_disciplinar_fpx_ag_15maio_1999.pdf
Regulamento de Prevenção da Violência – Aprovado em 07.02.201
http://fpx.weebly.com/uploads/1/3/7/1/137131/regulamento_prevencao_controlo_violencia_fpx_rd7-0210.pdf
Regulamento Antidopagem – Aprovado a 19 de Janeiro de 2013
http://www.fpx.pt/web/files/regulamentos/RegFederativoAntidopagem_20130119_Aprovado.pdf

Regimento Interno – Direção - 23 de Dezembro de 2012
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/FPX_RegimentoInternoDireccao2012-2016.pdf
Regulamentos de Competições – Aprovado em 31.08.2013
http://www.fpx.pt/web/files/regulamentos/RegCompeticoes_1314_20130831.pdf
Regras de Xadrez
http://fpx.weebly.com/uploads/1/3/7/1/137131/regras_de_xadrez.pdf
Para mais informação, contatar FPX
http://www.fpx.pt/web/institucional/documentos
Plano de Atividades e Orçamento 2015
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/PAO2015_Aprovado_AG_20141123.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2014
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/PAO2014_Aprovado_AG_20131124.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2013
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/FPX_Plano_Actividades_Orcamento_2013_AG_20121110_AprovadoA
G.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2012
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/FPX_Plano_Actividades_Orcamento_2012.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2011
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/FPX_Plano_Actividades_Orcamento_2011.pdf
Planos de Atividades e
Relatórios

Relatório e Contas 2014
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/FPX_Relatorio_Atividades_Contas_2014_Aprovado_AG_20150412.pdf
Relatório e Contas 2013
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/FPX_Relatorio_Atividades_Contas_2013_Aprovado_AG_20140412.pdf
Relatório e Contas 2012
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/FPX_Relatorio_Atividades_Contas_2012_20130324_Aprovado_AG_20
130407.pdf
Relatório e Contas 2011
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/FPX_Relatorio_Actividades_2011.pdf
Relatório e Contas 2010
http://www.fpx.pt/web/files/documentos/FPX_Relatorio_Actividades_2010.pdf
Para mais informação, contatar FPX
http://www.fpx.pt/web/institucional/documentos
Contrato n.º 231/2012 - DR 71 SÉRIE II de 2012-04-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP 59/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
Portuguesa de Xadrez - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo n.os 222/DDF/2011
e 223/DDF/2011
http://dre.pt/pdf2s/2012/04/071000000/1267712677.pdf
Contrato n.º 457/2012 - DR 141 SÉRIE II de 2012-07-23
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/25/DFQ/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/141000000/2602526026.pdf

Contratos-Programa

Contrato n.º 514/2012 - DR 165 SÉRIE II de 2012-08-27
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/243/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez
http://dre.pt/pdf2s/2012/08/165000000/2997329974.pdf
Contrato n.º 515/2012 - DR 165 SÉRIE II de 2012-08-27
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/244/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez
http://dre.pt/pdf2s/2012/08/165000000/2997529976.pdf
Contrato n.º 127/2013 - DR 36 SÉRIE II de 2013-02-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/49/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/243/DDF/2012 e CP/244/DDF/2012
http://dre.pt/pdf2s/2013/02/036000000/0686806869.pdf

Contrato n.º 439/2013 - DR 123 SÉRIE II de 2013-06-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/154/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/123000000/2057820580.pdf
Contrato n.º 446/2013 - DR 124 SÉRIE II de 2013-07-01
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/155/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/124000000/2066420666.pdf
Contrato n.º 537/2013 - DR 157 SÉRIE II de 2013-08-16
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/007/DFQ/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez
http://dre.pt/pdf2s/2013/08/157000000/2587025871.pdf
Contrato n.º 72/2014 - DR 24 SÉRIE II de 2014-02-04
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/56/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/154/DDF/2013 e CP/155/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/024000000/0343903439.pdf
Contrato n.º 326/2014 - DR 99 SÉRIE II de 2014-05-23
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/77/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez - Campeonato Europeu de Veteranos 2014
http://dre.pt/pdf2s/2014/05/099000000/1334513346.pdf
Contrato n.º 420/2014 - D.R. n.º 131, Série II de 2014-07-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/138/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/07/131000000/1780117804.pdf
Contrato n.º 484/2014 - D.R. n.º 171, Série II de 2014-09-05
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/31/DFQ/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/09/171000000/2317123173.pdf
Contrato n.º 38/2015 - Diário da República n.º 26/2015, Série II de 2015-02-06
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo nº CP/60/DDF/2015, celebrado entre o IPDJ, I.P. e a
Federação Portuguesa de Xadrez - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º
CP/138/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66396453
Contrato n.º 344/2015 - Diário da República n.º 93/2015, Série II de 2015-05-14
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/115/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I.P., e a Federação Portuguesa de Xadrez - Atividades Regulares
https://dre.pt/application/file/67210597
Para mais informação, contatar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

