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Desde Novembro de 2017 que o site Master Class disponibilizou um lição magistral de xadrez por um dos 
melhores jogadores de todos os tempos: Garry Kasparov (ver aqui).  

Nela o grande campeão desvenda os mistérios e maravilhas do jogo abordando sistematicamente os vários 
elementos tácticos, os finais de jogo, as aberturas, tudo com grande paixão como seria de esperar.  

E consegue fazer as apresentações de modo a interessarem desde iniciados a mestres. 

Nelas vai colocando desafios para pôr quem o segue a pensar: deixamos aqui alguns para despertar o 
interesse. 

Ataque duplo e enfiamento 

 

Neste exemplo, destinado a iniciados, Kasparov procura transmitir a importante mensagem que qualquer 
militar, e não só, subscreveria: nunca entre em pânico debaixo de um ataque! 

No quadro da esquerda as pretas ameaçam xeque-mate em g6. As brancas tomam o peão e eliminam a 
ameaça.  

As pretas não param: com Qe3 desencadeiam um ataque duplo ao Rei e à Torre em a7.  

As brancas têm de interpor a Torre em g5 para eliminar o cheque.  

Agora as pretas têm a torre em a7 à sua mercê: fazem bem em tomá-la ou suicidam-se? 

 

Ataque duplo e a descoberto 

 

Em 1991, no Torneio de Linares, Garry Kasparov enfrentava, jogando com brancas, o grande Mestre 
Alexander Beliavsky.  

Beliavsky liderava o torneio com 1,5 pontos a mais do que Kasparov e por isso este precisava 
desesperadamente de ganhar esta partida para se manter na luta pelo primeiro prémio. 

Nesta posição Kasparov já dominava claramente mas era preciso o golpe final.  

https://www.masterclass.com/classes/garry-kasparov-teaches-chess/enrolled
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Beliavsky


Foi aqui que, com um movimento único que cria um ataque duplo e um ataque a descoberto, criou 
ameaças múltiplas que levaram a estrutura de jogo de Beliavsky a colapsar. 

Consegue descobrir o movimento que desferiu o golpe mortal em Beliavsky? 

 

Deflexão com derradeiro sacrifício 

As brancas têm três peões a mais que ameaçam mate. As pretas podem garantir o empate se Kh3: Qd7 e 
cheque perpétuo!  

Mas as brancas podem garantir a vitória com um sacrifício supremo da Rainha …  

 

 

Sobrecarga 

Esta situação ocorreu num dos Torneios de Linares: Kasparov jogava com brancas contra Vassily Ivanchuk. 

 

Kasparov notou que a Torre em h8 defendia a Rainha em h6 e protegia o movimento do bispo em b8 para 

defender o mate em a7: estava em sobrecarga. E com um movimento de génio desferiu o golpe final. 

Ivanchuk não resignou de imediato, ao contrário ofereceu uma resistência épica: se descobrir o movimento 

de Kasparov pode querer pôr-se na pele do Grande Mestre Ivanchuk até não conseguir resistir mais. 

Kasparov conta que Ivanchuk saltou da cadeira com xeque-mate final. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vassily_Ivanchuk


Windmill  

E inclui na lição a célebre posição em que o matemático e lenda mundial do xadrez Emanuel Lasker viu 

várias peças suas varridas do tabuleiro por um vendaval desencadeado por Carlos Torre. 

Lasker joga com pretas e nesta posição toma a Rainha em h5.  

Foi o seu fim: consegue ver como? 

 

No seu livro Tactics Yasser Seierawan refere: “Se o grande Emanuel Lasker pode cair num redemoinho de 

vento qualquer um pode!”. 

 

Nos próximos artigos contamos dar as soluções. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Lasker
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Torre_Repetto
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasser_Seirawan

