Amé
érico Moreira
Te
erminou a participa ção deste
e nosso excelente
e
jjogador no
n
Torneio
o de
Ca
andidatos, iniciado em
m 2004. Um
ma participa
ação nada m
má, diga-se
e de passag
gem,
po
ois iniciando o torneio
o como o pe
enúltimo Elo do mesm
mo, Américo
o conseguiu
u um
re
esultado entre o 8º e 9º lugar entre
e
12 jogadores. C
Com dois jo
ogadores acima
do
os 2600, e com várioss acima dos 2500, 1 GM
G e 5 Messtres Superiores, o Ello de
24
435 à alturra, do nossso atleta, não
n
o intim
midou, consseguindo um belo em
mpate
co
om o GM russo
r
Seme
en Pinkove
etsky (2625
5), perdend
do apenas duas partidas.
Pe
ena foi que não arrisccasse mais, conseguindo apenas uma vitóriia e empata
ando
as restan
ntes, o que não deu para
p
norma de MS, po
ois esta esttava relativ
vamente altta, num torrneio
deste calibre, 6 po
ontos em 12.
1
É o esstilo sólido de Améric
co Moreira,, que num
mas situaçõ
ões é
e vantajoso
o, mas nou
utras impe de-o de attingir resulttados que sabemos com
c
capacid
dade
altamente
de alcanç
çar.
Ainda Am
mérico More
eira em des
staque, poiss com gran
nde honra para
p
o Grup
po de Xadrrez do Porto
o, foi
seleccionado para a Equipa Nacional q
que vai iniciar a 3ª Secção d
dos prelimiinares da XVII
a do ICCF. Sendo o 3º
3 tabuleiro
o, Américo Moreira te
erá pela fre
ente jogado
ores fortíssimos
Olimpíada
de países com gra
ande tradiç
ção no xad
c
ência, com
mo os Esta
ados Unido
os, a
drez por correspond
a, Eslováquia, o Kaz
zakistão, a Eslovénia
a, a Islând
dia, a que
e se juntarrão a Suiç
ça, a
Inglaterra
Nicarágua
a e o Chile. Com 2 GM , 1 MS e 1 MI, com
m 6 pontos necessário
os para atin
ngir a norm
ma de
MS, é po
ossível ao nosso
n
jogad
dor consegu
uir “ uma lança
l
em África”
Á
, ou seja alcan
nçar a alme
ejada
norma. V
Vontade não
o lhe falta, embora ne
este tipo de
e competiçã
ão por equiipas, se deva mais pe
ensar
no colecttivo, que no interesse
e individuall, por isso Américo Moreira deve
e gerir a sua competição,
entre a s
seguridade do seu jo
ogo contra os jogadores mais fortes,
f
e arrriscando um
u
pouco mais
contra os
s jogadores
s de Elo mais baixo e n
não titulado
os.
Uma boa partida de
e Américo Moreira
M
na C
Champion’s
s League

Moreira,JJ (2467) − Vossenku
uhl,J (2309
9) [D37]
ICCF−CL
L/0406/B1 ICCF, 01.12.2004
1.d4 e6 2
2.c4 d5 3.¤
¤c3 ¥e7 4.¤f3
4
¤f6 5
5.¥f4 0-0 6.e3
6
¤bd7 7.c5 c6 8..¥d3 b6 9.b4 a5 10.a
a3
¥a6 11.0
0-0 £c8 12
2.h3 £b7 13.£c2
1
¥xd
d3 14.£xd
d3 ¦a7 15.¦
¦fb1 ¦fa8 16.£d1 ax
xb4 17.axb
b4
¦xa1 18..¦xa1 ¦xa1 19.£xa1 h6 20.£a
a4 ¤h5 21.¥h2 b5 22
2.£a5 ¤hf66 23.¥c7 ¤e8
¤ 24.¥d
d8
¥f8 25.¥
¥h4 £c8 26
6.¤e5 ¤xe
e5 27.dxe5
5 g5 28.¥g
g3 ¤g7 29.¥h2 ¤f5 330.¤e2 ¤h
h4 31.¤d4 ¤f5
32.¤b3 ¥
¥g7 33.£a
a7 h5 34.g4
4 hxg4 35..hxg4 ¤h6
6 36.£e7 ¤xg4
¤
37.£x
£xg5 ¤h6 38.¤d4
3
¤f5
5
39.¤xf5 exf5 40.¥g
g3 £e6 41.£d8+ ¢h
h7 42.£d6 £g6 43.¢
¢g2 ¥h6 444.f4 £h5 45
5.¢f2 £d1
1
46.£f6 £
£d2+ 47.¢
¢f3 £d1+ 48.¢g2
4
£e
e2+ 49.¥f2 £g4+ 50.¢h2 d4 511.£xf7+ ¥g
g7 52.exd4
4
£xf4+ 53
3.¥g3 £h6
6+ 54.¢g2 ½-½
e outra:

Zeihser,M
M (2424) − Moreira,J
J (2467)
ICCF−CL
L/0406/B1 ICCF, 01.12.2004
1.e4 c5 2
2.¤f3 d6 3.d4
3
cxd4 4.¤xd4
4
¤f6
6 5.¤c3 a6
6 6.¥e3 e6
6 7.f3 b5 8..g4 h6 9.£
£d2 ¤bd7
10.0-0-0 ¥b7 11.h4
4 b4 12.¤a
a4 £a5 13
3.b3 ¤c5 14.a3 ¦c8 15.£xb4
1
£
£c7 16.¢b1
1 d5 17.¤xxc5
¥xc5 18..£a4+ ¢f8
8 19.¥xa6 ¦a8 20.£b
b5 ¦xa6 21
1.¤xe6+ fx
xe6 22.£xcc5+ £xc5 23.¥xc5+ ¢f7
24.exd5 ¦c8 25.¥b
b4 ¤xd5 26
6.c4 ¤xb4
4 27.¦d7+ ¢f6
¢ 28.¦xb
b7 ¤d3 299.a4 ¤c5 30.¦b5
3
¤xb
b3
31.¦xb3 ½-½

Grupo de
d Xadrez do PPorto – todos os
o direitos reserrvados

