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Como será certamente do conhecimento geral, 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 

que teve lugar no passado dia 4 de Junho visando: 

-  Uma possível regularização de contas e, 

- A normalização da situação da gestão da AXL através da aprovação de uma nova comissão 

administrativa ou mesmo um novo processo eleitoral.  

Não se tendo concretizado a apresentação de contas, foi a mesma adiada para uma nova AG a 

realizar em meados do mês de Julho. 

Nesta AG foi ainda apresentado por Carlos Carneiro, representante da Academia de Xadrez de 

Portugal, um projecto de protocolo visando a concretização do calendário de provas da AXL na 

época de 2019/2020 cuja apreciação pela AG foi agendada para a AG de Julho.        

A Assembleia de Julho teve lugar a 16 desse mês e na mesma: 

- Não foi ainda conseguida a regularização da situação das contas; 

- Foi eleita uma nova Comissão Administrativa de quatro membros – José Palma 

Fernandes, Ricardo Alves, Paulo Poeira e Fernando Alves; 

- Foi acordada a marcação de uma AG Eleitoral para o passado dia 17 de Setembro; 

- Foi realizada uma primeira análise da proposta de protocolo da AXP tendo a decisão 

final sobre a sua aceitação ficado a cargo da nova Comissão Administrativa. 

Nesta data, a Comissão Administrativa pode informar: 

- A AG marcada para 17 de Setembro não teve lugar pois os contactos efectuados não 

conduziram à apresentação de qualquer elenco directivo pelo que o processo terá de ser 

reactivado pela Comissão Administrativa. 

- Já está acordado um protocolo com a AXP para a época 2019/2020 no qual a C.A. 

deposita as maiores esperanças de sucesso. 

A colaboração entre a AXL e a AXP abrangerá outras áreas para além da mera concretização de 

provas, aguardando-se que, com um novo elenco directivo a eleger, seja possível dar corpo à 

credibilização da maior associação de xadrez de Portugal. 

             P’  A COMISSÃO ADMINISTRATIVA 

                 Fernando Alves 


