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1. Duplo triunfo de Portugal nas Olimpíadas de xadrez 
 
A quinta jornada das Olimpíadas de xadrez, que decorrem em Baku (Azerbaijão), correu de feição às 
seleções portuguesas. Pela primeira vez na competição, Portugal obteve um duplo triunfo, com a 
seleção absoluta a superar o Qatar, por 2,5-1,5, e a seleção feminina a “despachar” Aruba pela 
diferença máxima (4-0). 
 
No significativo triunfo sobre o Qatar valeu a vitória parcial do grande mestre António Fernandes na 
terceira mesa, frente ao mestre internacional Husein Nezad, enquanto nos restantes tabuleiros 
verificaram-se empates. 
De registar o empate de André Sousa na quarta mesa, perante Chen Zhu, chinesa naturalizada qatari 
que já foi campeã do Mundo feminina. 
A vitória sobre o Qatar, a terceira na prova, coloca Portugal em 39.º, com 7 pontos, os mesmos do 26.º 
classificado. Lideram a Holanda, a Ucrânia e a Índia, com 10 pontos, equivalentes a vitórias nos cinco 
jogos efetuados. 
 
Na sexta jornada, Portugal irá jogar com a Espanha, uma das equipas mais fortes do Mundo e candidata 
às medalhas na prova. 
No torneio feminino, Portugal fez valer a diferença de cotação frente a Aruba, obtendo sucessos nos 
quatro tabuleiros. 
 
Tal resultado permitiu à formação lusa subir ao 71.º lugar, com 5 pontos, num torneio liderado pela 
Rússia e pela Ucrânia, com 10 pontos. 
As “rainhas” portuguesas defrontam na sexta ronda o Canadá. 
 
5.ª Jornada: Resultados: 
 
Absolutos: Portugal-Qatar, 2,5-1,5. 
Jorge Ferreira (MI, 2511 pontos Elo)-Mohamad Al-Modiahki (GM, 2550), empate. 
Mohammed Al-Sayed (GM, 2521)-Luis Galego (GM, 2458), empate. 
António Fernandes (GM, 2413)-Husein Nezad (MI, 2427), 1-0. 
Zhu CHen (GM, 2418)-André Sousa (MF, 2379), empate. 
 
Femininos: Portugal-Aruba, 4-0. 
Margarida Coimbra, MFF, 2078)-Stacey Caton (1605), 1-0. 
Zaily Arbona (1535)-Mariana Silva (1789), 0-1. 
Rita Jorge (1791)-Annaleine Jacobs (1679), 1-0. 
Monica Breno (sem pontuação Elo)-Ana Inês Silva (1855), 0-1. 


