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1. Portugal empata e mantém-se no top-30 das Olimpíadas
A seleção absoluta de Portugal voltou a conseguir um resultado positivo nas Olimpíadas de Baku
(Azerbaijão), ao empatar (2-2) na nona jornada frente à Islândia, uma equipa mais cotada do que o
conjunto luso.
O empate permitiu a Portugal manter-se no top-30 entre as 180 seleções presentes, estando agora
posicionado em 28.º, com 12 pontos, os mesmos do 21.º classificado, que é a China, e a quatro dos
líderes, Estados Unidos e Ucrânia.
Na 10.ª jornada, Portugal irá defrontar o Brasil, de novo uma seleção melhor situada em termos de
ranking.
Mais uma vez, o grande mestre António Fernandes foi decisivo para o resultado de Portugal. Jogando
na terceira mesa, bateu Johan Hjartarson, o que, a somar aos empates de Jorge Ferreira e de Rui
Dâmaso, conduziu à igualdade no match. Na quarta mesa, André Ventura Sousa foi derrotado.
António Fernandes está a fazer uma performance excecional, com 7 pontos em 8 jogos (seis vitórias e
dois empates) e uma média de 2689 pontos Elo. Fernandes concorre para uma medalha no respetivo
tabuleiro.
Rainhas lusas ganharam
No setor feminino, Portugal conseguiu um vistoso triunfo frente à seleção mundial de xadrez adaptado
(IPCA, Internacional Physically Disabled Chess Association), por 3,5-0,5.
Para a expressiva vitória concorreram os triunfos parciais de Margarida Coimbra, Rita Jorge e Ana Inês
Silva e o empate de Ana Baptista no primeiro tabuleiro.
E equipa lusa totaliza 9 pontos e está na 64.ª posição, num torneio liderado pela China, com 16 pontos.
Na 10.ª jornada, as portuguesas também têm um duelo com uma seleção sul-americana, pois
defrontam o Paraguai. Neste encontro, Rita Jorge assegurará o título de mestre FIDE feminina, por via
da excelente performance que está a fazer nas Olimpíadas (média de 2142 pontos Elo, com ganho de
135 pontos).
9.ª Jornada – Resultados:
Absoluto - Portugal-Islândia, 2-2:
Jorge Ferreira (MI, 2511)-Hannes Stefansson (GM, 2575), empate.
Hjornar Gretarsson (GM, 2547)-Rui Dâmaso (MI, 2444), empate.
António Fernandes (GM, 2413)-Johann Hjartarson (GM, 2545), 1-0.
Gudmundur Kjartansson (MI, 2442)-André Ventura Sousa (MF, 2379), 1-0.
Feminino - IPCA-Portugal, 0.5-3,5:
Anto Jannitha (MIF, 1953)-Ana Baptista (MFF, 2125), empate.
Margarida Coimbra (MFF, 2078)-Aleksandra Aleksandrova (MFF, 1848), 1-0.
Galina Melnik (MIF, 1915)-Rita Jorge (1791), 0-1.
Ana Inês Silva (1855)-Mariya Dorzhkina (1595), 1-0.
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