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N.º ESP 1/2019 

10/FEV/2018 

COMUNICADO/AJUDA 
ASSUNTO: PROCESSO DE FILIAÇÕES A PARTIR DE 2019 

A partir da presente época as filiações na FCX passarão a ser feitas exclusiva-

mente a partir do n/site na internet (www.fcvx.org) de forma a que o proces-

so, esperamos, possa ser mais rápido e mais fiável. Assim, para que todos pos-

sam entender o novo processo, decidimos emitir este comunicado, que afinal 

de contas é a ajuda para todo o processo de filiações a implementar a partir 

de agora. Solicitamos a colaboração de todos, comunicando eventuais erros 

de processo de forma a que possamos corrigi-los rapidamente. 

Podem participar neste processo de filiações, tantos os responsáveis pelas As-

sociações Regionais, os responsáveis pelos clubes e a própria FCX. 

1   - Para iniciar um processo de filiação o responsável do clube ou da Asso-

ciação deve abrir a página oficial da FCX em www.fcvx.org. Deverá depois, no 

menu encontrar “Institucional” e clicar em Filiações. 

2 
—Assim que acessar a este menu, como este espaço é reservado só a uti-

lizadores registados, surgirá o seguinte ecran: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcvx.org
http://www.fcvx.org
http://www.fcvx.org/filiacoes/
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PRIMEIRO ACESSO 

 Se ainda não tiver uma senha de acesso, deverá clicar em “CRIAR NOVA CON-

TA” e depois preencher e registar o formulário que aparecerá no ecran.  

O sistema irá verificar o utilizador junto das Associações Regionais a quem 

questionará sobre a veracidade do utilizador. Para isso, os utilizadores devem 

colocar á frente do se nome, entre parêntesis, a sua Associação de acordo 

com o seguinte: 

(SV) - S. VICENTE; (SA) - ST. ANTÃO; (SL)—SAL; (PR) - PRAIA; (SN) - S. NICO-

LAU; (SC) - SANTIAGO NORTE 

Só depois das respectivas Associações Regionais permitirem é que será autori-

zado o utilizador e portanto, só a partir dessa altura, terá acesso aos conteúdos 

reservados aos utilizadores autorizados. 

ACESSOS SEGUINTES 

 Depois de ter sido autorizado, o utilizador receberá um mail com a confirma-

************ 
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ção da sua qualidade de utilizador.  Poderá então fazer login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
—Finalmente terá acesso ao menu de filiações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de entrar nas filiações vamos explicar cada um dos símbolos do menu. 

 

Clicando neste símbolo acede a este comunicado de ajuda. 

 

Ao clicar neste símbolo terá acesso à ficha de assinatura do presi-

dente do clube a filiar. Todos os clubes filiados deverão preencher 

esta ficha, que será carimbada e assinada pelo presidente do clube 

a filiar. Esta ficha depois de carimbada e assinada, deverá ser digi-

************ 

aserra@gmail.com 
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talizada para posteriormente completar a filiação do clube. 

Ao clicar neste símbolo terá acesso à ficha de assinatura de cada 

jogador. É obrigatório cada jogador apresentar esta ficha compro-

vando o seu consentimento em estar ligado a determinado clube e 

declarando ter condições médicas para a prática do xadrez. Depois 

de preenchida e assinada, esta ficha deve ser digitalizada para posteriormente 

completar a filiação do jogador. 

Ao clicar neste símbolo terá acesso á ficha de autorização para me-

nores. Todos os menores terão de apresentar esta ficha preenchida 

e assinada pelo encarregado de educação, autorizando o menor a 

praticar o xadrez. Depois de preenchida e assinada, esta ficha deve 

ser digitalizada para posteriormente completar a filiação do jogador menor. 

 

Clicando neste símbolo terá acesso ao formulário de Filiação do 

clube. 

Antes de entrar neste formulário deve ter preparado o ficheiro 

com a declaração carimbada e assinada pelo presidente, para de-

pois poder efectuar o respectivo upload. Se é a primeira filiação, 

além daquela ficha deverá ter também digitalizado o seguinte: 

• BO com a constituição do clube e/ou estatutos; 

• Emblema do clube 

Deve preencher a ficha e efectuar os respectivos uploads. 

Clicando neste símbolo terá acesso ao Formulário de Filiação de 

jogador. 

Antes de entrar neste formulário deve ter preparado o ficheiro 

com a assinatura do jogador e se o jogador for menor ter também 

preparado o ficheiro  com a autorização para menores, para efec-

tuar os respectivos uploads. 

Se é a primeira filiação, deve ter também preparado para upload os seguintes 

ficheiros: 

• Cópia do documento de identificação (em PDF ou  JPG); 

• Fotografia tipo passe, a cores (em JPG, PNG ou BMP ).  

Depois de enviar a filiação do clube e de pelo menos 6 jogadores, deve aguar-

dar que a FCX lhe envie a lista com os jogadores filiados e a respectiva factura 

das taxas aplicáveis. Se algo não estiver correcto deve comunicar imediatamen-

te com filiaçoes@fcvx.org. 

 

https://fcvx.org/_files/200001598-8dbdb8ebd2/Filia%C3%A7%C3%A3o_assinatura_clube.pdf
https://fcvx.org/_files/200001595-9d0259df91/Filia%C3%A7%C3%A3o_assinatura.pdf
https://fcvx.org/_files/200001594-1d0da1e095/AUTORIZA%C3%87%C3%83O%20MENORES.pdf
mailto:filiaçoes@fcvx.org?subject=FILIAÇÃO%20
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Pode também consultar em  https://www.fcvx.org/listagem-de-filiados/ a lista-

gem actualizada dos jogadores e clubes filiados na FCX. 

Caso alguma dúvida persista deve contactar a FCX para o devido esclarecimen-

to. 

Com o aproximar das competições, aconselhamos que iniciem já o processo de 

filiação dos v/clubes e jogadores, pois posteriormente, quando for a inscrição  

em competições, o sistema não as aceitará se os jogadores não estiverem pre-

viamente filiados. 

 

http://www.fcvx.org/listagem-de-filiados/

