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1. Seleções nacionais em Baku para as Olimpíadas de Xadrez 

 
 
Já estão em Baku (Azerbaijão) as seleções nacionais absoluta e feminina, que irão participar, a partir 
de 2 de Setembro, nas Olimpíadas de xadrez, a competição mais importante do Mundo a nível coletivo, 
que reúne 1600 xadrezistas, alguns dos quais os melhores do planeta. 
As ambições das representações lusas passam, ao nível das próprias equipas, por obter lugares acima 
dos respetivos números de partida e, ao nível individual, pela obtenção de performances que 
permitam atingir normas para grande mestre ou mestre internacional. 
Ambas as seleções contam com um misto de experiência e juventude, entre jogadores que já estiveram 
presentes em várias Olimpíadas e estreantes talentosos. 
 
A seleção absoluta, número 57 entre 180 países, é constituída pelos seguintes jogadores: 
Jorge Ferreira (mestre internacional, GD Dias Ferreira, 2511 pontos Elo) 
Luís Galego (grande mestre, Assembleia Figueirense, 2458) 
Rui Dâmaso (mestre internacional, FC Barreirense, 2444) 
António Fernandes (mestre internacional, Individual, 2413) 
André Ventura Sousa (mestre FIDE, GD Dias Ferreira, 2379) 
Capitão: António Fróis (mestre internacional) 
 
A selecção feminina parte com o número 69 entre 141 equipas e reúne as seguintes jogadoras: 
Ana Baptista (mestre FIDE, GC Odivelas, 2125) 
Margarida Coimbra (mestre FIDE, Palma e Arredores, 2078) 
Ana Inês Silva (CXA2D, 1855) 
Rita Jorge (Sporting, 1791) 
Mariana Silva (CX A2D, 1789) 
Capitão: Sérgio Rocha (mestre internacional) 
 
Ao nível global, destacam-se as participações na prova dos dois jogadores que irão disputar o título 
mundial ainda este ano: Magnus Carlssen, atual campeão, que defende o primeiro tabuleiro da 
Noruega, e Sergey Karjakin, curiosamente o segundo tabuleiro da Rússia, que, a par dos Estados 
Unidos, é a candidata máxima a vencer a Olimpíada no setor absoluto. 
A Olimpíada decorre no Crystal Hall de Baku (o local onde se realizou o Festival da Eurovisão de 2012 
e que recebeu várias modalidades nos Jogos Europeus de 2015) e consta de 11 jornadas, uma por dia, 
terminando no dia 13 de Setembro. O dia 7 de Setembro é reservado ao descanso. 
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