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1. Portugal bate Venezuela e sobe ao 30.º lugar 

 
A seleção absoluta de Portugal voltou a ganhar nas Olimpíadas de xadrez e subiu à 30.ª posição, entre 
as 180 equipas participantes. A vítima dos xadrezistas lusos foi, desta vez, a Venezuela, derrotada pela 
diferença mínima (2,5-1,5), naquela que foi a quinta vitória em oito rondas do conjunto luso, no Crystal 
Hall de Baku (Azerbaijão). 
 
O triunfo português deveu-se a uma vitória, do grande mestre António Fernandes, no quarto tabuleiro, 
frente a Jaime Romero, e a três empates, de Jorge Ferreira, Luís Galego e Rui Dâmaso, nos primeiro, 
segundo e terceiro tabuleiros. 
Fernandes soma 6 pontos em 7 jogos, regista uma performance de 2634 pontos Elo e é candidato a 
conquistar uma medalha no tabuleiro que defende. 
Portugal totaliza 11 pontos e ocupa o 30.º lugar, em igualdade pontual com o 17.º, que é a Itália. O 
conjunto luso, número 60 à partida, está à frente de potências da modalidade, como a China, atual 
detentora do título, a Polónia e Cuba, num campeonato liderado pelos Estados Unidos, a Índia e a 
Ucrânia, com 14 pontos. 
 
Na nona jornada, o conjunto português estará na mesa 15, para defrontar a Islândia. 
No setor feminino, a equipa portuguesa foi batida pela Eslovénia, pela diferença mínima (2,5-1,5). Do 
duelo fica, no entanto, a excelente vitória de Rita Jorge no quarto tabuleiro, frente a Teja Vidic, uma 
jogadora bem mais cotada. 
A xadrezista do Sporting está a efetuar uma performance de qualidade e, nesta fase, ganha 108 pontos 
Elo. Já Mariana Silva, que empatou na terceira mesa, está a arrecadar 92 pontos. 
Portugal tem 7 pontos e ocupa a 84.ª posição, num torneio liderado pela China e os Estados Unidos, 
com 14. 
 
Na nona jornada, o conjunto luso vai defrontar a equipa da IPCA, uma seleção mundial de xadrez 
adaptado. 
 
8.ª Jornada – Resultados: 
Absoluto, Mesa 20 - Venezuela-Portugal, 1,5-2,5: 
Eduardo Iturrizaga (GM, 2650)-Jorge Ferreira (MI, 2511), empate. 
Luís Galego (GM, 2458)-José Gascon (MI, 2436), empate. 
Daniel Pulvitt (MI, 2434)-Rui Dâmaso (MI, 2444), empate. 
António Fernandes (GM, 2413)-Jaime Romero (MF, 2245), 1-0. 
 
Feminino, Mesa 30 - Eslovénia-Portugal, 2,5-1,5: 
Laura Unuk (MIF, 2332)-Ana Baptista (MFF, 2125), 1-0. 
Margarida Coimbra (MFF, 2078)-Jana Krivec (GMF, 2259), 0-1. 
Spela Kolaric (MFF, 2079)-Mariana Silva (1789), empate. 
Rita Jorge (1791)-Teja Vidic (MFF, 2121), 1-0. 
 


