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N.º 12/2020 COMUNICADO 
ASSUNTO: MATCH AMIGÁVEL—CABO VERDE, 22,5—ANGOLA, 77,5 

C 
onforme foi amplamente divulgado, no passado domingo, dia 7 de 

junho, realizou-se, na plataforma da Chess.com, o match amigável 

entre as seleções de Xadrez de Cabo Verde e a Angola. 

A partidas decorreram ao ritmo Blitz (3’+2’’) e após mais de 5 horas 

de match, a competição terminou com o resultado de 77,5 - 22,5, favorável ao 

combinado angolano. 

Cada equipa foi composta por 10 jogadores, 2 deles do sexo feminino, que du-

rante o encontro realizaram as 100 partidas que foram jogadas. Cada jogador 

efectou 10 dessas partidas, tendo assim a possibilidade, máxima, de perfazer 

10 pontos. 

Os pontos da selecção nacional foram obtidos da seguinte forma: 

• Mariano Ortega …………………………………..9 pontos (90% de eficácia); 

• José Andrade………………………….……………6 pontos (60% de eficácia); 

• José Vaz …………………………………………….2,5 pontos (25% de eficácia); 
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• David Mirulla  e Éder Pereira……………….2 pontos cada um deles (20% de 

eficácia); 

• Luiz Fernandes …………………………………….1 ponto (10% de eficácia). 

Sem pontuar ficaram António Monteiro, Luiz Barros, Célia Rodriguez e Loide 

Gomes . 

A seleção Angolana, que se apresentou com 7 titulados da FIDE (1 Mestre In-

ternacional, 3 Mestres FIDE, 1 Mestre Internacional Feminina, 1 Mestre FIDE 

feminina e 1 Candidato a Mestre), estando entre eles o tricampeão junior Afri-

cano, o MI David Silva e a tricampeã juniar africana, a WIM Esperança Caxita. 

Ou seja, Angola apresentou-se a grande nível para enfrentar a nossa equipa 

que jogou com o seu único titulado, o MI Mariano Ortega,  nosso Director Téni-

co Nacional, que se estreou a jogar pela nossa selecção, acumulando com os 

cargos de seleccionador e capitão do combinado crioulo. 

Depois desta excelente experiência a FCX já tem em preparação novos amigá-

veis. 
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