Jacinto Alvez "O
O Amizade
e"
Tinha alg
guma ideia dele da salla de xadre
ez do GXP no
n Café Palladium, ma
as foi a parrtir
de 1976 e nos anos
s 80 que comecei a co
onhecer me
elhor e a ap
preciar esta
a figura ímp
par
a do nosso
o Clube. Era
E
um bo
om Homem
m, directo, franco. G
Gostava dele!
e curiosa
do, forte, olhos
o
vivos
s, calva fa rta e luzidia,
Estatura mediana, esqueleto bem nutrid
a voz, que
er na sauda
ação de bo
oa – tarde ou
ressaltava no Jacintto Alves a sua sonora
obretudo na
a saudação
o individual com que mimoseava
m
os presenttes
boa – noiite, quer so
na sala “ Então com
mo está o Amizade?”.
A
arca do Jaccinto Alves,, que se rep
petia
ERA a imagem de ma
p
infformais, ou
u no fim das oficiais: “ O Amizad
de tem que estudar mais!”
m
nos diálogos entre partidas
mizade esta
ava perdido
o na aberttura” , “ O Amizade enganou-m
me bem!”. Para o Jac
cinto
, “ O Am
Alves, nã
ão havia no
omes, havia “Amizade
es”. O “Am
mizade” saía
a da sua b
boca, tanto aguarelado de
ternura, d
de brincade
eira, de com
mplacência com os ma
ais novos, como,
c
quan
ndo irritado
o, era pince
elado
de claro acento críttico, irónico
o, que fazia
a ecoar na
a sala do GXP
G
com a sua poderrosa voz. A sua
f
sad
dia, com o
os mesmos decibéis do seu ““Amizade”, muitas vezes
v
gargalha da era franca,
ma express
são lindíssim
ma, que era
a outra das
s suas imag
gens de ma
arca, o seja
a, “ o
acompanhada de um
a
que
e na lingua
agem do “ Amizade ja
acinto Alvess” queria dizer
d
“ser piço”,
p
estar de corpinho aberto”,
al e porcam
mente”, “nã
ão ver uma boi de xad
drez”!
“jogar ma
Recordo com ternura imensa, a sua exp
pressão nas
s partidas que jogava
a ou observava de ou
utros
s, a forma como se virava
v
para o desgraç
çado que tin
nha perdido
o, ou que estava qua
ase a
jogadores
inclinar o monarca, e o seu dizer entre o piedoso, o sarcástico, o filosó
ófico, “ Oh Amizade! Você
V
anda de corpinho aberto!”.
a
E este corpi nho aberto
o tanto era dito ao jo
ovem estud
dante, como ao
genheiro, ou
o doutor de
d meia-ida
ade, que as
ssentavam banca na ssala do Gru
upo. O corp
pinho
velho eng
aberto nã
ão fazia distinção de
e idades, o
ou de título
os académicos! Era ttambém ca
aracterístico do
Jacinto A
Alves outra
a tirada be
elíssima, q
que era lançada em pleno tab
buleiro ao adversário
o, na
passagem
m de uma posição difícil para um
ma vantajo
osa: “ Ó Am
mizade, ago
ora vou-lhe
e amandar com
as carnes todas!”, o que não
o deixava d
de causar terror a qualquer ne
eófito xadrrezista que não
sse o Jacintto, dada a sua
s
corpulê
ência!
conheces
Fica-me para sempre o seu bom humor numa long
ga partida com adiam
mento e tud
do que com
m ele
f
sem amargura
a
e num mag
gnífico reconhecimento
o que a sua força de jogo
joguei, em que no final,
abandonado
o, disparou
u: “ Pois é Amizade, agora sou eu que an
ndo de corrpinho aberrto!”.
o tinha a
a figura enttrar na actu
ual sala do GXP, depo
ois de um p
penoso e ruidoso subir de
Certa tarrde, vi uma
escadas. Não era o Jacinto Alv
ves, sendo o Jacinto Alves.
A
Abatido, “avelha
ado”, e parrasilado de uma
e” e mais co
orpinho abe
erto, o seu,, das misérrias e
parte do corpo. Era o Jacinto, mas menoss “Amizade
s deste no
osso mortall esqueleto
o. Tinha tid
do um acid
dente vascu
ular cerebrral que o tinha
t
fraquezas
deixado m
mal tratado
o. Já não falava
f
com desenvoltu
ura e, aque
ela morte g
geométrica de parte dele,
d
incomoda
ava-me, en
ntristecia-m
me profund
damente. Continuava
C
o seu amo
or ao jogo
o, continuava a
“empurra
ar madeira”” naqueles fins de tard
de na nossa
a sala, mas
s já sem a a
alegria e viivacidade que
q
o
caracteriz
zava. Uma certa tard
de, de passsagem oca
asional, po
or um sócio
o a notícia
a que temia, o
Jacinto A
Alves, o “qu
uerido Amiz
zade” tinha
a morrido. Morreu, e com ele, m
morreu um pouco do GXP,
um bocad
dinho da história
h
do castiço, do
o humor, da
a alegria que alguma
as personag
gens trazem
m ao
nosso Clube. Nunc
ca mais aq
quele incon
nfundível ex-libris
e
do Jacinto A
Alves do “A
Amizade” e do
o aberto”, que
q
dito por qualquer outro era vestuário
v
desadequad o do corpo!
“corpinho
O Jacinto
o Alves, o grande
g
“Am
mizade”, que
e foi dirigente do Club
be, que foi um forte jo
ogador
de 1ª Ca
ategoria, qu
ue tinha uma bibliote
eca de xad
drez bem ra
azoável, qu
ue foi doan
ndo ao
Grupo ain
nda em vid
da, oferecen
ndo a famíllia outra pa
arte depois da sua mo
orte. Ainda hoje o
Grupo gu
uarda com redobrada ternura no
o seu armário – biblio
oteca, as re
evistas ocasionais
oferecidas pelo Jac
cinto Alves
s e, sobrettudo, os anos
a
completos e en cadernados
s da “
Echo” alemã
ã, que “O Amizade”
A
prrezava entrre todas as revistas de
e xadrez, embora
e
Schach-E
eu desconheça que soubesse alemão.
a
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Como jog
gador, o Jacinto Alves
s, era clara mente um Jogador de
e 1ª Catego
oria – Cate
egoria de Honra
H
da altura. Relativam
mente bem informado de alguma teoria, deffendia bem
m, e gostava
a de “enfiarr uns
dores mais fracos ou desprevenidos. As su
uas partida s com o Sr. Faria, co
om o
barretes”” aos jogad
Passos, c
com o Mic
chael Diamond, eram
m “batalhas
s” de rivaliidade no ttabuleiro, com
c
resulttados
sempre in
ncertos. Nã
ão me custa
a dizer, qu e tirando o Jaime Gilb
bert, que co
onjuntamente com o João
Mário Rib
beiro, foram
m os jogad
dores do G rupo mais fortes e afamados, o Jacinto Alves
A
ombrreava
com qualquer jogad
dor das 1ª Categorias
C
6
dos anos 60-70.
omenagem, algumas das suass partidas, que gosttaria que fossem re
eproduzidas
s no
Nesta ho
tabuleiro,, nem que
e seja por memória terna pelo
o “Amizade
e”. O Nossso Clube deve-lhe
d
m
muito,
aqueles q
que o conheceram, ce
ertamente a
alguma cois
sa dele aprrenderam, numa modalidade com
mo a
nossa em
m que muita
as vezes o egoísmo, o individualismo impe
era, Jacinto Alves, “O Amizade”, bem
merece s
ser recordad
do na Histó
ória do Grup
o.
po de Xadrrez do Porto
Vejamos agora algu
umas do Ja
acinto Alvess. Na prime
eira conseg
gue com um
ma boa téc
cnica defensiva,
s forte do Jaime Gilbe rt.
“parar “ o jogo mais
(1) Alvess,Jacinto − Gilbert,Jaim
me [B17] (Comentário
os de Arlin
ndo Vieira)) 1 Catego
oria, 04.05..1969
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3
3 dxe4 4.¤xe
e4 ¤d7 5.¤ff3 ¤gf6 6.¤
¤g3 e6 7.¥c4
4 ¤b6 8.¥b33 c5 9.c3 cxd
d4 10.£xd4 £xd4
£
11.¤xd4 ¥
¥c5 12.¥e3 [12.¤c2 ¥d7
7 13.¥e3 ¦cc8 14.0-0-0 0-0
0 15.¦d2 a5
a 16.¥xc5 ¦
¦xc5 17.¤a3
3 ¥c6 18.f3 ¤bd5
¤
19.¦e1 b5
5 20.¢b1 ¦c8
8 21.c4 bxc4
4 22.¥xc4 ¢
¢f8 23.b3 ¤ff4 24.¤f1 g5 25.¢b2 h6 26.¤c2 ¤6d
d5 27.¤fe3 ¤xe3
¤
28.¦xe3 ¥
¥d5 29.¥xd5 ¤xd5 30.¦e
ed3 ¢e7 31.¤
¤e3 ¤xe3 ½-½
½
Rolletsche
ek,H−Silman,J/USA 198
87/EXT 97] 12...¤bd5 13.¤c2 ¤x
xe3 14.¤xee3 ¥d7 15.0-0 0-0?! eram
claramente
e melhores: [15...0-0-0; 15...¥c6]
1
16..¤c4 ¦fd8 17
7.¤e5 ¥e8 [ Melhor teriaa sido: 17...¥
¥b5 18.¦fd1 ¦ac8
19.a4 ¥a6
6 20.a5 g5 21.¥a4 g4 22
2.¥d7 ¤xd7 23.¤xd7] 18
8.¦ad1 ¥b6 19.¦xd8 ¦xdd8 20.¦d1 ¢f8
¢ 21.¦xd8 ¥xd8
22.¥c2 ¥cc7 23.¤d3 h5
h 24.h3 ¥xg
g3 25.fxg3 ¢
¢e7 26.¤f4 ¥c6? [ o ún
nico lance quue poderia levar as negras a
aspirar jog
gar para gan
nhar era : 26
6...e5 27.¤d
d3 ¢d6 28.¤
¤f2 ¥c6 29.¥
¥d3 ¥d5 30..c4 ¥c6 31.b
b4 b6] 27.¢f2 g5
28.¤e2 ¤
¤e4+ 29.¥xe4
4 ¥xe4 30.h
h4 f6 31.¤d4
4 e5 32.¤f3 ¥xf3 33.gxf3
3 gxh4 34.gxxh4 b5 35.b3
3 ¢d6 36.¢
¢e3 f5
37.¢d3 ½--½
A 2ª parttida mostra
a efectivam
mente o Grrande “Amizade” a lan
nçar “ as ccarnes toda
as” sobre o seu
adversáriio, numa be
ela vitória conjugada
c
sicional e o barrete!
entre o pos
(2) Alves,JJacinto − Xavvier,Jorge [A
A17] 1 Catego
oria, 17.04.1969 [Arlindo Vieira]
1.c4 e6 2.¤c3 ¤f6 3.g
g3 3...g6 4.¥
¥g2 ¥g7 5.¤
¤f3 0-0 6.0-0
0 d6 5 7.d4 ¦e8?!
¦
Depoiss de uma ab
bertura não muito
bem jogad
da, não se percebe o alcance desste lance da
as Negras. [7...¤c6 8.hh3²] 8.¥g5?!! Aui as bra
ancas
deveriam ocupar o centro e gan
nhar o predo
omínio centtral [8.e4 ¤c6²] 8...¤bdd7 [8...h6 9.¥f4=] 9.¤e
e4 As
eneficiam as negras [9.£
£d2 e5²] 9...h
h6= 10.¥xf6 ¤xf6 11.¤x
xf6+ £xf6 12
2.£d2
simplificaçções nesta posição só be
[12.£b3 a5
5³] 12...e5 13.e3 [13.£e3 e4 14.¦fd1
1 ¥g4³] 13...e4?! Diagram
ma

XABC
CDEF
FGHY
8r+l
l+r+
+k+(
7zppzzp-+p
pvl-'
6-+-zp-wwqpzp&
5+-+
+-+-+-%
4-+PzPp+
+-+$
+-zPNz
NP-#
3+-+
2PzP-wQ-zzPLzP"
1tR-+
+-+R
RmK-!
xabc
cdef
fghy
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Jorge Xavier não co
ompreende
e o espírito
o da posiçã
ão, embora à primeira
a vista o la
ance tenha
a um
g
de es
spaço no fl anco de Re
ei. Talvez estivesse
e
na
a sua ideia, um ataqu
ue no
objectivo claro de ganho
e Rei branco
o ao estilo "Índio de R
Rei" à base de f5-g5, etc. Era mu
ver o
uito melhor desenvolv
flanco de
Bispo de casas bran
ncas, dificultando qual quer tentattiva de libertação das Brancas à base de:
g4! 14.¤e1 exd4
e
15.¥xb7
7∓ ¥h3 16.¥
¥g2 dxe3 17..fxe3 £xb2 18.£xb2
1
¥xbb2 19.¦b1 ¥x
xg2 20.¢xg2
2 ¥c3
f3 [13...¥g
21.¤c2 ¦ab8 22.¦xb8
8 ¦xb8 23.e
e4 com van
ntagem negrra] 14.¤e1 £g5
£
[14...c55 15.¤c2 ¥e6 16.£e2 ¦ac8
£g5 18.¥xe4
4 ¥xc4 19.£x
xc4 ¦xe4 20
0.£b3 b6] 15
5.¦b1 [15.f3 c5³] 15...a5 Embora o la
ance a5 não
o seja
17.¦ac1 £
mau, c6 ou
u c5, corresp
ponderiam melhor
m
ao esttilo posiciona
al que a posiç
ção pede. Paara se liberta
arem , as bra
ancas
teriam de fazer a conccessão de attrasar o peão
o de e3, ou ceder um pe
eão pela actiividade para
a as suas peçças. [
6.¤c2 ¥e6 17.b3
1
d5 18
8.£b4 ¦ab8 19.cxd5 ¥x
xd5 20.f3 ex
xf3 21.¥xf3 ¥
¥e4 22.¥xe
e4 ¦xe4³; 15
5...c5
15...c6 16
16.¤c2 ¥ff5 17.¦bd1 ¦ac8
¦
18.f3 exf3
e
19.¥xf3 ¥xc2 20.£x
xc2 £xe3+ 21.¢g2
2
cxd44 22.¥xb7 £e2+
£
23.¦f2 £xc2
24.¦xc2 ¦
¦c7 25.¥d5 ¦e3³]
¦
16.a3 [16.f3 exf3 1
17.¦xf3 ¥f5³
³] 16...c6?! In
nconsequentte com o lan
nce a5. As ne
egras
deveriam b
bloquear a expansão
e
bra
anca no flan
nco de Dama
a [16...a4 17.¤c2 ¥g4 ∓;; 17...¥f5 18
8.£b4 ¦eb8 19.h3
1
£e7 20.c5
5 dxc5 21.£
£xc5 £xc5 22.dxc5 ∓ ) 1
18.f3 exf3 19
9.¥xf3 ¥xf3 20.¦xf3 f5 221.¦f4 c6] 17.a4
1
[17.b3 a4∓]
17...b5?! N
Numa posiçã
ão superior, as
a negras pe
erdem "o fio à meada", confiando num
m melhor jog
go e coorden
nação
das suas p
peças. Novamente o des
senvolvimentto do Bispo de
d c8 impunh
ha−se [17...dd5 18.c5³; 17
7...¥g4 18.¦c1 c5
19.h3 ¥f5 20.¤c2 ¦e7
7 21.£c3 ¦d
d7; Fritz 8: 1
17...¥e6 18.¦
¦c1 f5 19.f3 c5 20.d5 ¥
¥d7 21.fxe4 fxe4
f
22.¦f4 ¥f5³]
18.axb5 T
Talvez melho
or fosse a tentativa de
e criar algum
ma actividad
de para as peças bran
ncas. [18.f3 bxc4
(18...exf3 19.¤xf3 £xe
e3+ 20.£xe3
3 ¦xe3 21.cxxb5 cxb5 22.¤e5 ¦b8 23.¤c6 ¦b6 244.¢f2 ligeira vantagem negra)
b8³ 20.e5 ¥ff5 21.¦c1 d5
5 22.£f2 ¦b3
3 23.¦c3 ¦e
eb8 24.¤f3 £e7
£ 25.¦xb33 ¦xb3 26.£d
d2 ¥d3 outra
a vez
19.fxe4 ¦b
com ligeira
a vantagem negra 18...cx
xb5∓ 19.cxb
b5 £xb5 20.¤
¤c2 ¥a6?! [2
20...a4 21.f33 exf3 22.¥xff3 ¦b8 23.£cc3 d5
24.¤a3 £
£d7 25.b3 ¥a
a6 26.¦f2 ¦ec8
¦
27.£a5
5 ¥d3 28.¥x
xd5÷] 21.¦fc1 £d5 22.¥f
¥f1? Havia que lutar con
ntra o
estrangula
amento da po
osição branc
ca com b4, q ue se na verrdade daria um
u peão passsado às Negras na colu
una a,
também o criaria para
a as Brancas
s na coluna b [22.b4!? a4
a 23.¤a3³]] 22...¥xf1∓ 23.¦xf1 h5?
?! [23...a4 24
4.b4∓
a3∓] 24.h4
4 [24.b4 a4³
³] 24...¥h6? lance ao co rrer da mão sem qualqu
uer objectivoo estratégico−posicional. Com
Db3, as b
brancas entrrariam num final claram
mente favorá
ável, devido ao peão fraaco e atrasa
ado na colu
una b
[24...£b3 2
25.£c3 ¦eb8
8 26.£xb3 ¦xb3
¦
27.¤a1 ∓] 25.¤e1 [2
25.b4 a4³] 25
5...£e6 [25....a4 26.¤g2 £b5 27.¦fc1
1 ¥g7
28.¦a1 ¦e
ec8 29.¦xc8
8+ ¦xc8 30.£
£d1 ¦c4] 26
6.¤g2 [26.b4
4 axb4 27.¦
¦xb4∓] 26...£
£g4 [26...a4
4 27.b4∓] 27
7.£d1
[27.¦a1 £
£f5=] 27...£ff5 [27...£xd1
1 28.¦fxd1 a
a4 29.¦a1³;; 27...£xd1 28.¦bxd1 ¦
¦eb8 29.¦d2 ¦c8 30.¦b1 a4]
28.£e2 [28.¦a1 ¦eb8³
³] 28...¢h7?
? [28...a4 29..¦a1∓;: 28...a4 29.b4 ¦e
eb8 30.b5 ¦bb6 31.£c2 ¦a5 32.¦a1 ¦axb5
¦
33.¦xa4 ¦
¦b2; : 28...¦eb8 29.¦a1 ¦b4 30.f3 e
exf3 31.¦xf3
3 ¦xb2 32.¦x
xf5 ¦xe2 333.¦fxa5 ¦xa5
5 34.¦xa5 ¥xe3+
¥
35.¤xe3 ¦
¦xe3 36.¢f2
2 ¦e4 37.¦d5
5 ¦e6] 29.¦ffc1 [29.¦a1 d5³]
d
29...¦ec
c8 [29...d5 330.b4³] 30.¦x
xc8 ¦xc8 31.£a6
¦c2 32.£ff1 [32.¦f1 d5
5³] 32...£g4 [32...a4 33.b
b4∓] 33.b3 ¦d
d2? [33...£f5
5 34.¦a1³] 334.¦a1 [34.£
£e1 £e2=; Frritz 8:
34.£e1 £
£e2 35.£xe2
2 ¦xe2 36.b4
4 axb4 37.¦xxb4 ¦a2 38.¦b6 ¥f8 39
9.¦b7 ¢g7 440.¤f4 ¦a1+
+ 41.¢g2] 34
4...g5
[34...¦d3 3
35.£e1³] 35..£e1 [35.£c1!? £e2 36.£
£e1=] 35...¦
¦e2³ 36.£xa5 [¹36.£b1³³] 36...£f3??
? Diagrama

XAB
BCDE
EFGH
GHY
8-+
+-+-+-+(
7+-+-+
+p+
+k'
6-+
+-zp-+vl&
5wQ-+-+
+-zzpp%
4-+
+-zPp+p
zP$
3+P
P+-zzPqzzP-#
2-+
+-+r
rzPN+"
1tR-+-+
+-mmK-!
xab
bcde
efgh
ghy
As Negras arruínam
m a sua posição com u
um descuido
o táctico simples. Aind
da haveria salvação numa
n
variante interessantte não muitto difícil de calcular.
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[¹36...gxh
h4! 37.¤xh4 ¥xe3 38.£
£f5+ £xf5 3
39.¤xf5 ¥xf2
2+ 40.¢f1 ¦b2³]
¦
37.¦f11± g4 [¹37
7...£g4!? 38.hxg5
¥xg5+− 39
9.£d5 ¢g7 40.£xd6
4
¦b2
2 41.£a3±] 3
38.£xh5+− ¢g7??
¢
Para ter qualquerr esperança de
d resistência, as
Negras de
everiam activvar a sua Torre, embora a sua posiçã
ão esteja já bastante com
mprometida [38...¦a2 39
9.£d5
¢g8 40.h5
5 ¦a3 41.¤h
h4 £e2 42.¤
¤f5 ¥f8 43.b
b4 £f3 44.b
b5+−] 39.£d5
5 [Apesar daa vitória já não
n
fugir, Ja
acinto
Alves não encontra o caminho
c
mais curto para
a a mesma com
c
: ¹39.¤e1 ¦xe1 40..¦xe1 ¢h7+−
−] 39...¥xe3 mais
resistente era: [39...¦b2 40.h5 ¢g8 41.¤h4 £f6 42.¤f5 ¥f8 43.£xe
e4 £g5 44.£
£d5 ¦d2 45
5.£a5 ¦b2 46.b4]
4
40.¤xe3 ¦
¦xe3 1-0
Contra Ed
duardo Mon
nteiro, Jacinto Alvez e
explora de forma simp
ples e corre
ecta um pe
eão a mais num
final de T
Torre e Bisp
po.
(3) Monteiro,Eduardo − Alves,Jacin
nto [B23]1 C ategoria , 23
3.03.1965 [Frritz 8 (7s)]
ed Sicilian: Lines withou
ut g3 1.e4 c5
5 [1...¤c6 2.¤f3=] 2.f4 [2.¤f3 ¤c6²²] 2...e6 3.¤
¤c3 a6 Covers b5
B23: Close
[3...d5 4.¥
¥b5+ ¥d7 5.¥
¥xd7+ £xd7 6.d3=] 4.a4 [4.d4 cxd4 5.£xd4
5
¤c6=
=] 4...d6 5.¤
¤f3 ¤c6 6.¥e
e2 ¥e7 7.d3 [7.d4
cxd4 8.¤xxd4 ¥h4+ 9.g3 ¤xd4 10
0.£xd4 ¥f6= ] 7...¤f6 8.0
0-0 0-0 9.e5 [9.£e1!?= m
might be a viable
v
alternative]
9...dxe5³ 10.¤xe5 ¤xxe5 11.fxe5 £d4+ 12.¢
¢h1 £xe5 13.¥f4 £d4 14.£e1 ¤d55 15.¤xd5 exd5
e
16.¥f3
3 ¥e6
17.¥e5 £h4 18.£e2 [18.£xh4 ¥x
xh4 19.¥d6 ¦fc8∓] 18....b5 [18...¦fe8 19.a5∓] 1 9.g3 [19.axb
b5 axb5 20..¦xa8
9...£h6³ 20..¦fe1 [20.¥ff4 £f6³] 20....¦fe8 [¹20
0...b4!?∓] 21.axb5= axb55 22.¦xa8 ¦xa8
¦
23.c4 bxc4
¦xa8=] 19
24.dxc4 ¦
¦d8 25.cxd5 [¹25.¥f4!?
? is an interresting idea 25...£h3 26.cxd5
2
¦xd 5 27.¥xd5 ¥xd5+ 28.¢
¢g1=]
25...¥xd5∓
∓ 26.¥xd5 ¦xd5
¦
27.¥f4 [27.¥c3 ¥ff8∓] 27...£c6
6 28.£e4 [2
28.¢g1 ¥f8∓
∓] 28...¥f8 [2
28...c4 29.¥
¥d2-+]
29.£e8 [29
9.b3 £b7 30
0.£f3 £d7∓] 29...£xe8 [2
29...¦d7+ 30.£e4 £b5 31
1.£e8-+] 30..¦xe8∓ f6 31.¦c8 ¢f7 32
2.¢g2
g5 [32...¦
¦d3 33.¦c7+
+ ¢e6 34.¦c
c6+ ¢d5 35
5.¦c8∓] 33.¥
¥e3 g4 34.¦c7+ [34.¥ff4 ¦d1 35.h
h3 h5∓] 34...¥e7
[34...¢e6 35.¦xh7 ¦d
d3 36.¥f4∓] 35.¦a7 [35
5.h3 ¦e5 36.¥f2 f5∓] 35
5...h5 [35...¢
¢e6 36.¦a6+ ¦d6 37.¦
¦a4-+]
36.¦a3 [36
6.b3 ¢e6 37
7.¦a6+ ¦d6∓
∓] 36...¢e6 [3
36...c4 37.¦a
a4 ¦e5 38.¥
¥f2∓] 37.h3 [3
[37.¦c3!?∓] 37...c4-+
3
38.¦a6+
[38.¦c3 ¦d
d3-+] 38...¢
¢e5 [38...¦d6
6 39.¦a3-+] 39.hxg4 hxg
g4 40.¦c6 [4
40.¥f4+ ¢d44-+] 40...¢e
e4 41.¥f2 [41.¥f4
¢d3-+] 41
1...¢d3 42.¦
¦e6 ¦e5 43.¦
¦b6 [43.¦c6 ¦e2 44.¦c7
7 ¥b4 45.¦d
d7+ ¢c2-+] 443...¦e2 44.¦b5 ¢e4 45
5.¢f1
¦c2 46.¥cc5 [46.¥a7 otherwise
o
it's
s curtains att once 46...¥
¥d6 47.¢e1--+] 46...¥xc55 47.¦xc5 ¢f3
¢ 48.¦f5+ ¢xg3
¢
49.¦xf6 ¦xxb2 50.¦c6 [50.¢e1 doe
esn't do anyy good 50...¦
¦c2-+] 50...¦
¦c2 51.¦c8 ¦
¦f2+ 52.¢g1
1 ¦f4 53.¦c7
7 ¢f3
54.¢f1 g3 55.¢g1 ¢e3 [55...¢e3 56.¢g2
5
¦g4 57.¦e7+ ¢d
d3-+; ¹55...¦
¦d4 secures the win 56.¦
¦f7+ ¢e3 57
7.¦c7+] 0:1
No Torne
eio do 25º
º Aniversário do GX P, Jacinto Alves “ despacha”
d
com grand
de subtilez
za, o
espanhol Alfonso Lagosa,
L
nov
vamente n
naquele esttilo muito próprio de
e defenderr com unhas e
ma posição
o comprometida, para
a depois de um sacrifíc
cio (mau) d
de peça das brancas, com
dentes um
o objectiv
vo de entra
ar com as duas Torre
es na 7ª meter
m
um “b
barrete bril hante” e apanhar a Torre
T
das Brancas numa bela manobra de cav
valo, ou sejja, Jacinto Alves, acab
bou por ma
andar mesm
mo “
s” para cima de Lagos
sa.
as carnes
(4) Lagosa
a,Alfonso − Alves,Jacinto
A
o [B50] 25 An
niversário, 22
2.05.1965
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¤
¤c3 a6 4.¥e
e2 ¤c6 5.0- 0 e6 6.d4 cxd4
c
7.¤xd4
4 ¥e7 8.f4 £
£b6 9.¥e3 ¥f6
¥ 10.¤a4 £a7
11.¤xc6 £
£xe3+ 12.¢h1 bxc6 13.¦
¦f3 £d4 14..£xd4 ¥xd4 15.¦d1 ¥c5
5 16.¦fd3 ¥bb7 17.¤xc5 dxc5 18.¦d7
7 ¦b8
19.¦c7 ¤ff6 20.c4 0-0 21.e5 ¤e8 22.¦e7 g6 23.¦dd7 ¥c8 24.¦d2 ¤g7 25.g4 ¦bb7 26.¦xb7 ¥xb7
¥
27.¥f3
3 ¦b8
28.b3 ¢f8 29.¦d7 ¤e8
8 30.h4 ¥c8 31.¦a7 ¥b7
7 32.¥e4 ¤c
c7 33.¢g1 ¤a8 34.¢f2 ¤
¤b6 35.h5 ¤c8
¤ 36.¦xb7 ¦xb7
37.¥xc6 ¦
¦b8 38.¢g3 ¤e7
¤ 39.¥e4 ¦d8 40.¢h4
4 ¦d4 41.¥b7
7 a5 42.¢g5
5 ¢g7 43.h6+
+ ¢f8 44.f5 exf5
e
45.gxf5 ¤xf5
46.¥c8 ¤e
e7 47.¥g4 ¦d2
¦ 48.e6 ¦x
xa2 49.¢f6 ¦
¦f2+ 50.¢e5
5 f5 51.¥h3 ¦f3 52.¥g2 ¦
¦xb3 53.¢d6 ¦e3 54.¥d
d5 a4
55.¢xc5 a
a3 0-1
Contra Silva Leal, nos
n
idos an
nos de 196
65, ainda jo
ogador de 2ª Categorria, Jacinto
o Alves dá uma
como avançar uma maioria
m
de p
peões no flanco de Da
ama, num GD aceite. É bonito de
d se
lição de c
ver a perrfeita colabo
oração de Torres
T
e pa
ar de Bispos
s negros, no avanço im
mplacável dos
d peões b e c
!
Categoria, 16.01.1965
(5) Leal,Silva − Alves,JJacinto [D29] Interno 2 C
e 5.¥xc4 c5
5 6.0-0 a6 7..£e2 b5 8.¥b
b3 ¥b7 9.¦dd1 c4 10.¥c2
2 ¥e7 11.a4 ¤bd7
¤
1.d4 d5 2.cc4 dxc4 3.¤f3 ¤f6 4.e3 e6
3 13.¥xb3 b4
12.b3 cxb3
b 14.a5 0-0
0 15.¤e5 £cc7 16.¤xd7 £xd7 17.¤d
d2 £c6 18.f3
f3 ¤d5 19.¥
¥xd5 exd5 20
0.¤f1
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¦fc8 21.¥b2 £c4 22.£
£xc4 dxc4 23.¦db1
2
c3 2
24.¥c1 ¥c6 25.e4 ¥b5 26.¥f4
2
h6 277.¦e1 b3 28.¦ab1 b2 29
9.¤e3
¥a3 30.¤d
d5 c2 31.¦xb
b2 ¥xb2 32.¤
¤e7+ ¢h7 3 3.¤xc8 ¥xd4
4+ 34.¢h1 ¦xc8
¦
35.¥c1 ¥f2 0-1
A última partida des
sta homena
agem é um
ma luta “titânica” , aliás como fora
am sempre
e as partida
as do
Alves com o Bernardino Passos . Amigos fora
f
do tab
buleiro, riva
ais acesos nas 64 ca
asas!
Jacinto A
Depois d
de uma abertura, em
m que os d
dois jogado
ores mostra
am que esstudavam xadrez,
x
Jac
cinto
ue ao roque
e de Passo s que se defende com
m valentia, todavia co
om a instalação
lança-se num ataqu
avalo branc
co em e6, o jogo deccide-se sem
m grandes dificuldade
es. A valorização do peão
de um ca
branco da
a coluna a e a sua ma
archa para Dama apoiado pelo Rei, culmina
a esta bela luta.
(6) Alves,JJacinto - Pas
ssos,Bernard
dino [E80] A
Aniversário, 19.05.1964
1
[V
Vieira,Arlindoo]

1.d4 [1.e4
4 e6 2.d4 d5
5] 1...¤f6 2.c4 g6 3.¤cc3 ¥g7 4.e4
4 d6 5.f3 a6
6 6.¥e3 c6 7.£d2 b5 8.¥h6
8
0-0 9.¥xg7
[9.h4 e5 1
10.¥xg7 ¢xg
g7 11.0-0-0 (11.g4 ¤g8 12.0-0-0 £e7 13.¤ge2 ¤d7 14.d5 c5 15.¤g3 bxc4 16.h5 ¤b6
17.hxg6 fxxg6 18.£h2 h6 19.¥e2 ¢f7
¢ 20.f4 exff4 21.¤f5 £g5
£ 22.¤xd6+ ¢g7 23.¥
¥f3 £e5 24.¤
¤f5+ gxf5 25
5.gxf5
¥xf5 26.¦h
hg1+ ¥g6 27
7.d6 ¦f6 28.¤
¤d5 ¦xd6 2 9.¤xf4 ¦xd1
1+ 30.¥xd1 ¢h7
¢ 31.¦xg66 ¦f8 32.¦xb
b6 £xf4+ 33.£xf4
¦xf4 34.¦xxa6 ¦f1 35.¢
¢d2 ¦f2+ 36.¢c3 ¤f6 3
37.¥c2 ¢g7
7 38.¦a7+ ¢f8
¢ 39.¦c7 ¦
¦e2 40.¦xc5
5 ¤xe4+ 41.¥xe4
¦xe4 42.¦
¦xc4 ¦e7 43
3.a4 h5 44.a
a5 ¢e8 45.b
b4 ¦e3+ 46..¢d4 ¦g3 47.¢c5 ¢d8 48.¢b6 ¦g6+ 49.¢b7 ¦g7+
50.¢b8 ¦g
g4 51.¦xg4 hxg4
h
52.a6 g3
g 53.a7 g2 5
54.a8£ g1£
£ 55.£d5+ ¢e8 56.£e6+ ¢f8 57.£d6
6+ ¢f7 58.b5
5 £a1
59.b6 £h8
8+ 60.¢c7 £c3+
£
61.£c
c6 £g3+ 62..¢b7 £a3 63.¢c8
6
£f8+
+ 64.¢c7 £bb4 65.b7 £a
a5+ 66.¢c8 £c3
67.£xc3 1
1-0 Boye,N−Petersen,F/A
Aarhus 1995
5/EXT 2000)) 11...£a5 12
2.h5 b4 13.hhxg6 fxg6 14
4.¤b1 ¦a7 15.c5
exd4 16.£
£xd4 £xc5+ 17.£xc5 dx
xc5 18.¥c4 ¤
¤bd7 19.¦d2 ¤e5 20.¦c2 ¤xc4 21 .¦xc4 ¤d7 22.¢c2 a5 23.e5
2
¤xe5 24.¦
¦ch4 ¥f5+ 25
5.¢d1 g5 26.¦h5 ¥xb1 2
27.¦xg5+ ¤g
g6 28.¦xc5 0-1
Thorbergssson,F−Sigurrjonsson,G/R
Reykjavik
98]
1970/EXT
9...¢xg7 1
10.h4 [10.a3 ] 10...¤h5 [10...¤bd7!?
[
? 11.g4 ¤b6 12.c5 b4 13
3.¤b1; 10...ee5? 11.0-0-0
0 Por inversã
ão de
lances estar−se−ia na partida
atrás
citada;;
10....h5!]
Thorbergssson−Sigurjonsson−
4 12.¤d1 c5 13.g4 ¤f6 14.h5 e5 15
5.d5 gxh5 16
6.£g5+ ¢h88 17.gxh5 ¦g8 18.£e3 ¤bd7
¤
11.¤ce2 [[11.¤ge2 b4
19.¥h3 ¤b6 20.¥xc8 ¦xc8 21.¦c
c1 ¦g2 22.h 6 com ligeirra vantagem
m] 11...bxc4 12.d5? [12.g
g4 ¤f6 13.h
h5 e5
d7 15.¥xc4 exd4
e
16.£xd 4 ¤e5 17.h6
6+ ¢h8 18.¦
¦d1 ¦e8 19.gg5 ¤fd7 com
m jogo complicado
14.dxe5 ( 14.¤c3 ¤bd
d7 (14...dxe5
5 15.£c3 ¤b
bd7 16.¤g3 ¦b8 17.¥xc
c4 g5 18.¤f5
5+ com vanta
tagem ) 15.h
hxg6 fxg6] 12
2...c5
) 14...¤bd
[12...cxd5 13.exd5 ¤d7 14.g4 ¤e5
5 15.gxh5 ¤d
d3+ 16.¢d1 ¤f2+ 17.¢c1 ¤xh1 18.£
£d4+ ¢g8 19
9.h6 f6 20.¥g
g2 c3
21.bxc3 e5
5 22.dxe6 com vantagem ligeira ] 1 3.g4 ¤f6 14
4.¤g3 ¤bd7 [14...e6?! 115.0-0-0 e5 16.h5 c3 17.bxc3
£a5 18.g5
5 ¤xh5 19.¤
¤xh5+ gxh5 20.¦xh5±
2
] 15
5.h5 ¤g8 [15
5...¤e5 16.hxg6 fxg6 17..g5 ¤fd7 18..f4 ¤d3+ 19.¥xd3
cxd3 20.¦cc1 ¤b6 21.£
£h2±] 16.h6+
+? [16.¤f5+ parece ganh
har de imedia
ato Diagramaa

ABC
CDE
EFGH
HY
8r+
+lwq-t
-rn+(
7+-+nzzppmmkp'
6p+
+-zp-+p
+&
5+-zpP+
+N+
+P%
4-+
+p+P
P+P+$
3+-+-+
+P+
+-#
2PzP
z -wQ-++"
1tR-+-mmKLssNR!
xab
bcde
efgh
ghy
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16...gxf5 ((16...¢h8 17.hxg6) 17.£
£g5+ ¢h8 18.h6 ¤xh6
6 19.£xh6 ¤f6 20.g5 £a5+ 21.¢
¢d1 £a4+ 22.¢1
2
(22.¢e2) 2
22...c3 23.£
£xf8+ ¤g8 24.£xf7
2
cxb2
2+ 25.¢xb2 £d4+ com vantagem ddecisiva ] 16...¢h8 17.¥xc4?!
[17.f4 ¤b6
6 18.£c3+ f6
6 19.f5 gxf5 20.¤xf5²]
2
17
7...¤e5 [17....¦b8 ] 18.¥e
e2 f6 [18...£
£b6 19.g5 f6 20.f4 ¤f7 21
1.¤f3
¦b8 22.¦b
b1 e5 23.f5] 19.0-0-0
1
[19.¤h3 ¥d7 20
0.¤f2 ¥b5 21
1.0-0-0 ¥xe2
2 22.£xe2 £
£a5] 19...¥d7
7 [19...¦b8 20
0.¤f1
¦b4 21.¤e
e3 ¦a4 22.¢
¢b1 ¦d4 23.£
£c2 ¦xd1+ 2
24.£xd1 £b6
6] 20.f4 ¤xg
g4 21.¥xg4 [221.¦h4 £c8 22.¦f1 ¦b8 23.f5
gxf5 24.¤xxf5 ¤e5 25.¤
¤f3 ¥xf5 26
6.exf5 £d7 2 7.¤xe5 fxe5
5] 21...¥xg4 22.¦f1 [ 22.¤
¤1e2 ¦b8 23.f5 gxf5 24..¤xf5
¦b4 25.¦d
df1] 22...¥d7
7 [22...e6 23..f5 exf5 24.e
exf5 g5 25.¤
¤e4 £d7 26.£
£c3 ¥xf5] 223.f5 g5 24.¤
¤f3 [ 24.¢b1
1 ¦b8
25.¤f3 £b
b6 26.¦fg1 £b4
£
27.£c2 ¥b5 28.¦h2
2] 24...¦b8 25.£c3
2
£b6
6? [ 25...¦b55 26.¤e2 £a
a5 27.£xa5 ¦xa5
28.¤c3 ¦b
b8 29.¦fg1 ¥b5
¥ 30.¢d2 ¥c4
¥ 31.b3 ¥
¥b5=] 26.¤xg
g5! Diagrama
a

ABC
CDE
EFGH
HY
8-tr
t -+-trnmk(
7+-+lzzp-+
+p'
6pwq
w -zp-z
-p-zP&
5+-zpP+
+PssN-%
4-+
+-+P
P+-+$
3+-wQ-+
+-ssN-#
2PzP
z -+-+-+"
1+-mK-+
+R+
+R!
xab
bcde
efgh
ghy
26...c4 [26
6...£b4 27.£
£xb4 ¦xb4 28.¤e6
2
¦fb8 29.¦h2 ¥xe
e6 30.fxe6 ¦c4+
¦
31.¢b11 ¦cb4 32.¦g
g1] 27.¤e6 ¥xe6
[27...¦fc8 28.¤e2 £b4
4 29.¤6d4 ¦b7 30.£xb4 ¦xb4 31.¤c
c3 ¦cb8 32.¦
¦h2 ¦4b7 333.¦g1] 28.fxe6 £b4 29.£xxb4?!
[29.¤f5 £
£xc3+ 30.bxcc3 ¦b5 31.¢
¢c2±] 29...¦xxb4 30.¦f3 ¦fb8
¦
31.¦h2 ¤xh6 [ 31... ¦a4 32.¢b1 ¦ab4 33.¤
¤f5 c3
34.¦xc3 ¦
¦xe4 35.¦f2 ¦e1+ 36.¢c
c2 ¦e5 37.¦
¦c7 ¦e8 38.b
b4 ¦xd5 39.¦a7 ¦b5 400.a3 ¦b6 41.¢c3+−] 32..¦xh6
¦xb2 33.¦
¦a3 ¦b1+ 34.¢d2 ¦8b2+ 35.¢c3 ¦f2
2 36.¢xc4 ¢g7 37.¦h3 ¦c1+
¦
38.¦c3 [ 38.¢d3 ¦d
d1+ 39.¢e3 ¦dd2
40.¤f5+ ¢
¢h8 41.¤xe7
7 ¦xa2 42.¦
¦xa2 ¦xa2 4
43.¤f5] 38...¦
¦xc3+ 39.¢xc3 ¦f3+ 400.¢b4 ¢g6 41.a4
4
h5 42
2.¢a5
[42.¤xh5 ¦xh3 43.¤f4
4+ ¢g5 44.¤
¤xh3+ ¢g4 45.¢a5 ¢f3
3 46.¤f2 ¢xf2] 42...h4 443.¦xh4 ¦xg3 44.¢xa6 ¢g7
¢ [
44...¢g5 4
45.¦h1 ¢f4 46.¦e1 ¦d3 47.a5 f5 48
8.exf5 ¢xf5 49.¦h1 ¢e5
5 50.¦h5+] 445.a5 ¦b3 46
6.¢a7 ¦b5 47.a6
4
¦b4 48.¦g
g4+ ¢h7 49.¢
¢a8 [ 49.¦g1 ¦xe4 50.¦ b1 f5 51.¢b7 ¢g6 52.a7
7 ¦a4] 49...¢
¢h8 [49...f5 50.¦g3
5
fxe4 51.a7
5
¢h6 52.¦g
g4 ¢h5 53.¦
¦g7 e3 54.¦x
xe7 ¢g6] 50. a7 ¢h7 51.¦
¦g2 ¦b5 1-0
Arlindo Vie
eira
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