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1. Portugal empata com Brasil e acaba Olimpíadas com a Letónia
A seleção absoluta de xadrez de Portugal continua a superar as expetativas as Olimpíadas de Baku
(Azerbaijão). Na 10.ª e penúltima jornada conseguiu mais um resultado de qualidade, ao empatar (22) com a forte equipa do Brasil, o que lhe permite manter-se entre as potências da modalidade.
Nesta altura, Portugal soma 13 pontos e ocupa a 31.ª posição, entre 180 seleções, numa competição
liderada pelos Estados Unidos e a Ucrânia, com 18 pontos, seguidas da Rússia, com 16.
Para fechar estas já históricas Olimpíadas para o xadrez português, o conjunto luso defronta a Letónia.
No encontro frente aos brasileiros, o bom resultado da equipa das quinas foi conseguido muito graças
ao triunfo parcial de André Ventura Sousa na quarta mesa, frente ao grande mestre Evandro Barbosa.
Chamado à equipa na hora decisiva, o jovem (16 anos) do Grupo Desportivo Dias Ferreira
correspondeu plenamente.
Os empates de Luís Galego e de Rui Dâmaso, nos segundo e terceiro tabuleiros e a derrota de Jorge
Viterbo no primeiro fecharam o resultado.
No encontro da derradeira jornada, frente à Letónia, dois portugueses têm possibilidade de sair do
torneio em grande. Se Jorge Ferreira vencer conseguirá uma norma de grande mestre e se António
Fernandes conseguir idêntico sucesso poderá atingir uma medalha de tabuleiro.
Equipa feminina vence Paraguai
Igualmente muito positivo foi o resultado da equipa feminina de Portugal na 10.ª jornada. As rainhas
lusas impuseram-se ao Paraguai (2,5-1,5) e já estão em terreno positivo (acima dos 50%), agora
colocadas na 54.ª posição, com 11 pontos, num torneio comandado pela China, com 18, seguida da
Rússia, com 16.
Após três empates, de Margarida Coimbra, Rita Jorge e Ana Inês Silva nas primeira, terceira e quarta
mesas, Mariana Silva, no segundo tabuleiro, garantiu um triunfo duplo: o pessoal e o da equipa. A
xadrezista do CX A2D ficou em posição de, à semelhança da companheira Rita Jorge, conseguir o título
de mestre FIDE feminina.
Na 11.ª e derradeira ronda, Portugal irá defrontar a Suíça.
10.ª Jornada – Resultados:
Absoluto - Mesa, 16 - Brasil-Portugal, 2-2:
Alexandr Fier (GM, 2634)-Jorge Ferreira (MI, 2511), 1-0.
Luís Galego (GM, 2458)-Rafael Leitão (GM, 2616), empate.
Fiipe El Debs (GM, 2523)-Rui Dâmaso (MI, 2444), empate.
André Ventura Sousa (MF, 2379)-Evandro Barbosa (GM, 2509), 1-0.
Feminino - Mesa 34 - Portugal-Paraguai, 2,5-1,5:
Margarida-Coimbra (MFF, 2078)-Gabriela Vargas (MFF, 2050), empate.
Dalila Perez (1860)-Mariana Silva (1789), 0-1.
Rita Jorge (1791)-Leticia Avalos (1729), empate.
Montserrat Rojas (1561)-Ana Inês Silva (1855), empate.
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