ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE FARO
RELATÓRIO DE GERÊNCIA
Anos de 2005 e de 2006
(Aprovado em AG de 5 Outubro de 2007)

O executivo liderado pelo Presidente Carlos Fantasia Sousa geriu a
Associação de Xadrez de Faro com bastantes dificuldades, principalmente
financeiras, durante vários anos.

A falta de disponibilidade de tempo dos seus dirigentes foi um dos factores
que influiu negativamente na capacidade da sua gerência, cujas
consequências se irão reflectir nas gerências vindouras.

Não se registou um controlo financeiro adequado. As despesas de filiação,
as despesas de inscrição e as despesas de participação dos nossos
representantes, devidas à Federação Portuguesa de Xadrez, foram pagas
directamente pelos próprios ou pelos respectivos Clubes durante os últimos
anos.
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A não apresentação de Relatórios de Actividades e Contas da Associação
de Xadrez de Faro à Federação Portuguesa de Xadrez teve como
consequência directa o não recebimento na devida altura dos subsídios
anuais atribuídos.

Como agravante, não houve uma manifestação de interesse por parte da
Associação de Xadrez de Faro na certificação adequada e em número
suficiente dos seus Agentes Desportivos:
• Árbitros
• Monitores
• Dirigentes Associativos
• Dirigentes de Clube
• Treinadores.

O desenvolvimento técnico dos nossos xadrezistas também foi afectado
porquanto não se verificou uma política visando a melhoria da sua
evolução técnica.
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Sabemos que destes males também sofrem outros Distritos, nesta e noutras
modalidades.

Mas compete-nos a todos nós, pessoas filiadas na FPX por intermédio da
Associação de Xadrez de Faro, melhorar cada vez mais a nossa capacidade
de resposta e de funcionamento enquanto integrados na estrutura
federativa.

Se todos colaborarmos e se tivermos o apoio imprescindível da Federação
Portuguesa de Xadrez, poderemos alcançar os nossos objectivos mais
prioritários.

Estamos conscientes de que o sucesso da Associação de Xadrez de Faro na
consecução dos seus objectivos também é desejado pela Federação
Portuguesa de Xadrez pois são uma parte que contribui para o todo que
representa a modalidade.
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Verifica-se que a Associação de Xadrez de Faro está desprovida de meios
para poder exercer convenientemente a sua actividade no cumprimento das
regras de participação estipuladas pela Assembleia Geral da FPX.

Destacamos alguns objectivos que terão de ser conseguidos rapidamente:
• Adquirir jogos de xadrez de madeira
• Adquirir jogos de xadrez de plástico
• Adquirir material logístico administrativo de apoio
• Adquirir registos de partida
• Adquirir relógios de xadrez analógicos
• Adquirir relógios de xadrez digitais
• Adquirir um computador e uma impressora portáteis
• Apoiar os Clubes filiados pela AX Faro
• Formar Agentes Desportivos qualificados
• Implementar regulamentos que visem uma maior participação dos
filiados nas provas distritais com especial incidência nos jovens
• Melhorar o nível técnico dos seus filiados
• Obter meios financeiros
• Obter um salão próprio para a realização das suas provas
• Obter uma sede própria
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A manutenção desta situação durante vários anos originou uma
movimentação financeira nula no interior da Associação de Xadrez de
Faro.

Isso não impediu porém que nos anos de 2005 e de 2006 fossem
organizadas diversas competições distritais que serviram de apuramento
dos nossos representantes para as respectivas provas nacionais.

O actual executivo apresenta em anexo a este Relatório de Gerência dois
documentos com as provas realizadas em 2005 e em 2006 de que se
conseguiu obter as respectivas classificações, a maior parte das quais
facultadas pelo anterior Presidente Carlos Fantasia Sousa. Os restantes
elementos constantes destes relatórios foram conseguidos pelo actual
executivo, alguns baseados em dados oficiais da FPX. □

Fica registado neste relatório de gerência que toda e qualquer
responsabilidade no que refere à gestão das contas dos anos de 2005 e 2006
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são da responsabilidade do presidente cessante Carlos Fantasia de Sousa,
que caso o entenda apresente à Federação Portuguesa de Xadrez um oficio
assumindo a responsabilidade da situação atrás expressa
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