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Jogo de Damas 
 

A Damas é um jogo no qual os participantes, em duelo mental, executam planos 

táticos e estratégicos, armam ciladas e tramam combinações, num esplêndido 

exercício de memória, de imaginação e de atenção. 

Trata-se, sem dúvida, de um passatempo, mas altamente educativo pelo 
extraordinário poder de reflexão que desenvolve. Neste sentido alguns o 
reputam mais eficiente do que o próprio jogo de xadrez, por ser mais simples e 
praticável. 
 

Fonte – Livro “Curso de Damas Brasileiro” Autor: W. Bakumenko 

 
Esporte Estratégico! 
 
A prática do Jogo de Damas significa, sobretudo, procurarmos penetrar em uma 

curiosidade infinita que não tem fronteiras, e que nos condiciona a grandes 

momentos de reflexão e de contentamento. É aquilo que nos ensina a pensar, 

nos condiciona à busca de melhores alternativas para os nossos planos de vida. 

O Jogo de Damas, uma vez que se projeta como Bela Arte, é útil no auxílio da 

postura dos estudantes, servindo inclusive para a abertura dos sentimentos e 

para testarmos o controle de nossas emoções, levando à ativação de muitas 

virtudes. 

Além disso, o jogo de Damas devido aos seus movimentos simples de peças é 

acessível de ser bem assimilado pelo praticante. Todavia, é impossível 

compreendermos a verdadeira dimensão desse tabuleiro mental se não 

adquirirmos as necessárias noções básicas. Já o nível de conhecimento a que 

podemos chegar, vai depender de vários fatores, visto que nós, seres humanos, 

temos nossos pontos limítrofes. 

Fonte – Livro "Eternas Belezas do Jogo de Damas" Autor: Miguel Cavalcante da 

Silva (MI) 
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Princípios Básicos 
 

1-Mantenha a CONCENTRAÇÃO. 

2-Fique ATENTO ao andamento da partida. 

3-Não responda APRESSADAMENTE ao lance do seu Oponente. 

4-OBSERVE todo o tabuleiro antes de fazer o seu lance. 

5-Quando estiver melhor na posição requererá mais CUIDADO! 

6-ANALISE SEMPRE o último lance adversário. 

7-Procure sempre Ter um PLANO de jogo. 

8-Se Possível, anote sempre a partida para ANALISA-LA depois. 

9-Não tenha MEDO de enfrentar adversários mais fortes: é uma ótima oportunidade de aprender mais! 

10-Tenha CONSCIÊNCIA, aprendemos mais com a derrota. Por isso nunca deixe de fazer um lance com 

medo de perder a partida. 

11-Não peça para voltar lance: a regra é clara (Peça tocada, peça jogada). 

(Procure sempre JOGAR DENTRO DA REGRA !) 

12-Tenha ESPORTIVIDADE em suas atitudes: não mostre excesso de superioridade em suas vitórias, 

nem perca a serenidade nas derrotas. 

13-Não se distraia, procure ficar CONCENTRADO na partida e não tire a concentração do seu Oponente. 

14-Faça seu lance com discrição: sempre que vencer mantenha a NATURALIDADE, e quando vencido 

congratule seu oponente com um aperto de mão pós-match. 

15-Sempre que iniciar um match cumprimente seu oponente! 
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Tática de Sacrifício 
 

  

As brancas jogam e vencem 

O SACRIFÍCIO 

 Na execução de uma combinação se sacrificam várias pedras para depois se obter 

uma imediata recuperação do número entregue e na maioria dos casos ultrapassarem a 

quantidade sacrificada. 

 Casos há, porém, em que se sacrifica deliberadamente uma pedra sem a imediata 

compensação numérica, com o objetivo de acarretar as forças adversárias em evidente 

restrição de movimentos ou uma má posição, cujos resultados só se tornarão claros com o 

decorrer de alguns lances. Isto e o sacrifício propriamente dito. É certo que a perda de uma 

pedra incorre, naturalmente, para a decisão da partida em favor da parte que obtém 

vantagem numérica. O mesmo já não acontece nos casos de sacrifício. 

OBJETIVOS DO SACRIFÍCIO: 

✓ Restrição das forças do adversário; 

✓ Rompimento da posição para coroar uma dama; 

✓ Igualar as forças em situações de inferioridade; 

✓ Dentre outros. 
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PREFÁCIO 

 

O sacrifício é uma tática extremamente eficaz no jogo de damas. Esta apostila é a 

primeira no Brasil que aborda especificamente essa importante técnica com posições 

extraídas de partidas jogadas, inclusive com transposições de aberturas. 

Não tenho dúvida de que esse trabalho ajudará o damista a não só aperfeiçoar sua 

técnica, mas também a compreender melhor a profundidade e a beleza deste jogo 

antigo, intelectual e divertido. O principal objetivo desse projeto é verdadeiramente 

conseguir despertar cada vez mais ao leitor interesse neste jogo agradável.
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CARTILHA E REGULAMENTO DO JOGO DE DAMAS. 
 

O VALOR DAS CASAS DO TABULEIRO 
 

 No começo do jogo, as brancas e as pretas tem forças iguais 12 pedras de cada 
lado, entretanto, como resultado da luta no tabuleiro, a posição de um jogador, depois 
de alguns lances, torna-se mais favorável do que a do outro. Assim, existem em damas, 
fatores ocultos que permitem conseguir a superioridade, embora o valor das pedras no 
começo da partida para ambos os lados seja igual. Um dos tais fatores, e dos mais 
importantes, é o diferente valor das casas do tabuleiro. 
 
 A partida de damas joga-se nas 32 casas do tabuleiro, porém, nem todas as casas 
têm o mesmo valor. Para esclarecimento deste fenômeno aplicamos o seguinte método. 
 
       
 

       Coloque-se uma pedra branca sobre a casa D4 e calculemos. 
 
       Quantas posições perdidas ela vai ter em relação a uma peça 
preta. 
 
      Fica claro que a pedra branca a ser jogada perde quando a pedra 
preta ocupa uma das casas marcadas com a cruz. 
 
 

            Diagrama 1 

 
 

 

D6, D8 e A1, C1, E1, G1. Nas últimas quatro casas as peças pretas seriam damas. Assim, 
a CASA D4 tem 6 POSIÇÕES PERDIDAS. Pelo mesmo método nota-se que a CASA A1 
TEM 19 POSIÇÕES PERDIDAS, a CASA A3 tem 13 POSIÇÕES PERDIDAS, etc. (ver 
diagrama 1) 
 

 

Diagrama 2 

 

        

       Neste diagrama são indicados os valores de todas as casas do 
tabuleiro para as brancas. Os valores das casas correspondentes 
para as pretas são simétricos. Que resultados nós obtemos do 
diagrama ao lado. O valor das casas varia de 0 a 19 posições 
perdidas. As casas centrais do tabuleiro têm maior valor em 
comparação com as casas do bordo nas mesmas horizontais.  
O valor das casas cresce de baixo para cima.  
As casas mais fracas do tabuleiro para as brancas. São: A1, H2  
( e A7, H8 para as pretas ), as pedras situadas nas casas A1, H2 
chamam-se atrasadas. 
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OS SÍMBOLOS USADOS PARA DETERMINAR UM LANCE SÃO: 
 

!  Lance bom ou lance único  
!! Lance ótimo. 
? Lance ruim.  
?? Lance péssimo ou perdido 
! ? Lance duvidoso ou desconhecido  
X Sinal de partida ganha. 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

  

       COLUNAS.  
Formadas pelas oito casas claras e escuras alinhadas na vertical. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Diagrama 3 

 

 

      

 

Diagrama 4 

 
 

  

 

 

 

 

TRAVESSAS:  

Formadas pelas oito casas claras e escuras alinhadas na horizontal 
 

 

 

 

 

 

 

 

        DIAGONAL. 

 É a linha oblíqua que liga as casas das filas e colunas do tabuleiro. 

 

DIAGONAIS DO TABULEIRO 

 

      A diagonal que liga as casas A1 e H8, denominamos de grande 
diagonal. 
 
      A diagonal que liga as casas G1 e A7 e H2 e B8, denominamos 

               Diagrama 5 
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de bi-diagonal. 
. 
      A diagonal que liga as casas C1 e A3 e F8 e H6, denominamos 
de, tri-diagonal.. 
 
      A diagonal que liga as casas E1 e H4 e D8 e A5 denominamos de 
desvio ou retângulo. 

 

 

  

 

         

 

 

 

AS DIAGONAIS TÊM AS SEGUINTES DENOMINAÇÕES: 

 

Grande diagonal 
 
Bi-diagonal 
 
Tri- diagonal 
 
Grande retângulo 
 

 

 

 

 

A NOTAÇÃO 
 

Para que se possam "escrever" e "Ler" os lances e assim poder registrar o desenrolar de 
uma partida, o desenlace ou análise de uma posição, enfim "escrever" e "ler" os 
movimentos das peças, torna-se necessário conhecer a NOTAÇÃO. 

 
Convencionou-se que as COLUNAS são assinaladas, a partir do lado esquerdo das 
brancas, pelas letras de A a H (Diagrama 7). 
 
TRAVESSAS: A partir do lado das brancas, são numeradas de 1 a 8 (Diag. 3) Desta forma, 
todas as casas do tabuleiro têm "nome": ele é determinado pelo cruzamento da coluna 
com a travessa nessa casa (Diag. 4) a letra primeira seguida do algarismo. 

 

 

 

 

 

       No caso de uma tomada em cadeia a pedra pode passar pela 
mesma casa duas vezes, seguindo as tomadas obrigatórias. Ver 
diagrama 6. 

  
 

 

            Diagrama 6 
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Diagrama 7 

 

Lance das brancas 

 

 

 

  

 

 

 

 

       Deve ser observado que numa tomada em cadeia a pedra não 
pode ser tomada mais de uma vez. 
 
       Vemos um exemplo no diagrama 7. 
 

 

 

 

 

 

       

        

        

       No diagrama 
 

      1. f2-e3!! a preta deve tomar com a dama para, 1. ..... h6xc5, a 
dama preta tem de parar na casa c5, pois a pedra jogada eme3 já 
foi tomada, e a branca segue o lance tomando 2. d4xh8 X. 

 

 

        Diagrama 8 

 

     Lance das brancas 
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Partidas & Sacrifícios 
 

Veremos a seguir uma seleção de partidas jogadas com manobras fantásticas utilizando-

se desse poderoso “Elemento Tático” SACRIFÍCIO.  

 

 

 

 
 

Posição extraída de uma partida  

As brancas jogam e vencem 

 

"Quem se sente seguro traz calma, quem 

tem calma traz paz, quem tem paz pode 

fazer planos, quem faz planos tem mais 

chances de vencer." 

 

                                                          Confúcio. 
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Smachenko V. - Spantsireti N.  

Chempionat Kieva (perepiska), 1984 

1.c3-d4 h6-g5 2.g3-h4 b6-a5 3.d4-

c5 d6xb4 4.a3xc5 c7-b6 5.c5-

d6 e7xc5 6.e3-d4 c5xe3 7.d2xh6 b6-

c5 8.b2-c3 b8-c7 9.a1-b2 d8-e7 10.f2-

e3 c5-b4 11.e3-f4 b4xd2 12.e1xc3 c7-

d6 13.c1-d2 a7-b6 14.d2-e3 b6-c5 15.h2-

g3 c5-b4 16.g1-f2 b4xd2 17.e3xc1 d6-

e5 18.f4xd6 e7xc5 19.f2-e3 a5-b4?? Essa 

partida foi jogada na regra russa... A ideia 

de postar esse confronto é basicamente 

para ilustrar a belíssima manobra do 

sacrifícil...  

 
Lance das brancas 

 

[ Na regra brasileira as pretas ganhariam 

fácil jogando... 19...f8-e7 20.h6xb4 a5xa1 

x ] 

20.e3-d4 c5xe3 21.b2-c3 b4xd2 22.g3-

f4 e3xg5 23.c1xe3 x As brancas 

abandonaram... 2-0  

 
 

Partidas - Sacrifícios  

 

1.e3-f4 f6-g5 2.c3-b4 g5xe3 3.d2xf4 g7-

f6 4.f2-e3 f6-e5 5.b4-a5 h8-g7 6.e1-d2 b6-

c5 7.g3-h4 e5xg3 8.h2xf4 g7-f6 9.b2-c3 c5-

b4 10.a3xc5 d6xb4 11.c3-d4 b4-a3 12.g1-

f2 f6-g5 13.h4xf6 e7xg5 14.f2-g3 f8-

e7 15.a1-b2 a7-b6 16.b2-c3?? Perdido!  

 
Lance das negras 

 

[ Deveria ter jogado.... 16.d4-e5 ] 

16...c7-d6 17.a5xe5 g5-h4 18.e5-

f6 h4xf2 19.e3xg1 e7xc5 20.g1-h2 d8-

e7 21.h2-g3 e7-f6 22.g3-f4 b8-c7 23.d2-

e3 c7-b6?? Jogou fora a vitória... 

[ venceria jogando... 23...c7-d6!! 24.c3-

d4 c5-b4 25.d4-c5 a3-b2 26.c5xg5 b2-a1 ] 

24.c3-b4 f6-e5 25.b4xd6 e5xg3 26.d6-

e7 g3-h2 27.e3-d4 h2-g1 28.e7-d8 1-1  

 
 

Elemento Tático - Sacrifícios  

Extraído do livro: The Tactics of Americ 

1.c3-d4 f6-e5 2.d4xf6 e7xg5 3.a3-b4 g5-

h4 4.b4-a5 g7-f6 5.g3-f4 f6-g5 6.b2-c3 f8-

g7 7.c3-d4 b6-c5 8.d4xb6 a7xc5 9.d2-

c3 c5-b4 10.c3-d4 b4-a3 11.d4-

c5 d6xb4 12.a5xc3 c7-d6 13.h2-g3 d8-

c7 14.c3-d4 c7-b6 15.a1-b2 b6-a5 16.b2-
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c3 b8-c7 17.e1-d2 c7-b6 18.d4-e5 d6-

c5 19.c3-d4 c5-b4 20.g1-h2 b4-

c3 21.d4xb2 g7-

f6 22.e5xg7 h6xf8 23.f4xh6 f8-

g7 24.h6xf8 b6-c5 25.f8xb4 a5xa1 26.g3-

f4 a1-g7?? 

[ 26...h8-g7??  

 
Lance das brancas 

 

27.f2-g3!! h4xd4 28.d2-c3 d4xb2 29.f4-g5 ] 

[ único que empata... 26...a1-b2! 27.f4-

e5 b2xf6 28.e3-d4 f6xg3 29.h2xf4= ] 

27.f4-e5 g7xg3 28.h2xf4 *  

 
 

Partidas - Sacrifícios  

[11.1] 

1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 a7-b6 3.e3-d4 d6-

c5 4.b4xd6 e7xe3 5.f2xd4 c7-d6 6.d2-

e3 f6-g5 7.c1-b2 g5-h4 8.g1-f2 g7-f6 9.g3-

f4 f6-g5 10.a3-b4 h8-g7 11.d4-

c5 b6xd4 12.c3xc7 b8xd6 13.h2-

g3 a5xc3 14.b2xd4 d8-c7 15.a1-b2 c7-

b6 16.e1-d2 b6-a5 17.d2-c3 d6-

c5 18.d4xb6 a5xc7 19.c3-d4 f8-e7 20.b2-

a3 c7-b6??Perdido... 

[ 20...g7-f6= ] 

21.a3-b4 b6-a5 22.b4-c5 g7-f6  

 
Lance das brancas 

 

23.c5-d6! e7xc5 24.d4xb6 a5xc7 25.f4-

e5 f6xd4 26.e3xc5 x 2-0  

 
 

Skrabov V. - Safin A.  

$RF-35, 2002 

1.c3-d4 f6-g5 2.b2-c3 g7-f6 3.c3-b4 g5-

h4 4.d4-c5 b6xd4 5.e3xc5 c7-b6 6.g3-

f4 b6xd4 7.d2-e3 h4-

g3 8.f2xh4 d4xf2 9.g1xe3 a7-b6 10.a1-

b2 f6-g5 11.h4xf6 e7xg5 12.b2-c3 d8-

c7 13.b4-a5 f8-e7 14.c3-d4 e7-f6 15.c1-

d2 h8-g7??  

 
Lance das brancas 

 

16.f4-e5! d6xf4 17.e1-f2 2-0  
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Partidas - Sacrifício  

 

 

 
 

h2>g5 f6>h2 1.h2> g5 f6> h2 1.g3-

h4 h6xf4 2.e3xg5 g7-h6 3.f2-

e3 h6xf4 4.e3xg5 h8-g7 5.g5-h6 g7-f6 6.c3-

b4 d6-e5 7.d2-e3 b6-a5 8.b2-c3 c7-d6 9.c3-

d4 e5xc3 10.b4xd2 a7-b6 11.a3-

b4 a5xc3 12.d2xb4 b6-a5 13.c1-

d2 a5xc3 14.d2xb4 d6-

c5 15.b4xd6 e7xc5 16.e1-d2 b8-c7? 

[ 16...c5-b4! 17.a1-b2 b4-a3 18.b2-c3 b8-

c7 19.e3-f4 c7-d6 20.d2-e3 d6-c5! 21.f4-

g5 f6-e5 22.e3-f4 e5xg3 23.h4xf2 c5-

d4 24.c3xe5 a3-b2 ] 

17.a1-b2 d8-e7 18.b2-c3?? 

[ 18.d2-c3= ] 

18...f6-e5 19.e3-f4 e5xg3 20.h4xf2 e7-

f6 21.d2-e3  

 
Lance das brancas 

 

c5-b4!! 22.c3xa5 f6-e5 0-2  

 
 

Partidas - Sacrifícios  

 

1.c3-b4 f6-e5 2.e3-f4 b6-a5 3.f2-

e3 a5xc3 4.b2xf6 e7xg5 5.a1-b2 g5-

h4 6.g1-f2 a7-b6 7.a3-b4 b6-c5 8.b4-a5 f8-

e7 9.b2-a3 b8-a7 10.c1-b2 e7-f6 11.f4-

g5 h6xf4 12.e3xe7 d6xf8 13.g3-f4 f8-

e7 14.d2-c3 e7-d6?? Perdido...  

 
Lance das brancas 

[ deveria jogar... 14...g7-h6 ] 

15.f4-e5!! d6xf4 16.c3-b4! 2-0  
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Elemento Tático - Sacrifício  

 

1.c3-d4 d6-c5 2.b2-c3 f6-g5 3.c3-b4 b6-

a5 4.d4xb6 a5xc3 5.d2xb4 c7xc3 6.c1-

b2 c3-d2 7.e3xc1 e7-d6 8.a3-b4 a7-

b6 9.b4-a5 d8-c7 10.b2-c3 g7-f6 11.a1-

b2 h8-g7 12.c3-d4 g5-h4 13.b2-c3 h6-

g5 14.f2-e3 h4xf2 15.e1xg3 g7-h6 16.g3-

h4 f6-e5 17.d4xf6 g5xe7 18.h2-g3 e7-

f6 19.c1-d2 f6-e5 20.g3-

f4 e5xg3 21.h4xf2 f8-e7 22.c3-d4 h6-

g5 23.g1-h2 e7-f6??  

 
Lance das brancas 

 

24.d4-e5 d6xf4 25.f2-g3 f6-e5 26.g3-h4 e5-

d4 27.e3xa7 c7-d6 28.h4xf6 d6-c5 29.f6-

g7 c5-d4 30.g7-f8 d4-e3 31.d2-c3 e3-

f2 32.f8-a3 2-0  

 
 

WaldemarBakumenko - Rodrigues  

torneioS.C.Sul, 12.03.1960 

1.c3-d4 f6-e5 2.d4xf6 e7xg5 3.e3-d4 d6-

c5 4.d2-e3 g5-h4 5.b2-c3 g7-f6 6.c1-b2 c7-

d6 7.g3-f4 b6-a5 8.d4xb6 a5xc7 9.c3-b4 f6-

g5 10.b2-c3 h8-g7 11.a1-b2 a7-b6 12.b4-

a5 f8-e7 

[ Melhor seria... 12...d6-

e5 13.f4xd6 c7xe5 14.a5xc7 ] 

13.c3-d4 d6-c5 14.b2-c3 e7-d6 15.e1-

d2 g7-f6??  

 
Lance das brancas 

 

16.f4-e5!! d6xf4 17.c3-b4 2-0  

 
 

Korhov S. - Gorodetskiy V.  

XI chempionat SSSR, 01.02.1949 

1.c3-d4 d6-e5 2.b2-c3 e7-d6 3.e3-f4 b6-

a5 4.f2-e3 c7-b6 5.g1-f2 b6-

c5 6.d4xb6 a5xc7 7.e3-d4 c7-b6 8.f2-e3 f8-

e7?? Perdido...  

 
Lance das brancas 

 

9.a3-b4! b6-c5 10.d4xb6 a7xa3 11.e3-

d4! 2-0  
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Juraci Belarmino Duarte - Genaldo 

Gonzaga Silva  

32 Campeonato Brasileiro Absoluto, 2004 

1.e3-f4 b6-c5 2.c3-b4 f6-g5 3.f4-

e5 d6xf4 4.g3xe5 e7-d6 5.f2-

g3 d6xf4 6.g3xe5 g7-

f6 7.e5xg7 h8xf6 8.b4xd6 c7xe5 9.d2-

e3 e5-f4 10.e1-f2 f4xd2 11.c1xe3 a7-

b6 12.h2-g3 g5-h4 13.b2-c3 d8-c7 14.g3-

f4 f8-e7 15.c3-d4 f6-g5 16.a1-b2 b6-

a5 17.d4-c5 b8-a7 18.b2-c3 e7-f6  

 
Lance das brancas 

 

19.c3-d4?? 

[ Lance matador! 19.g1-h2!! c7-b6 ( se 

jogar, 19...c7-d6 20.c5xe7 f6xd8 21.a3-

b4 a7-b6 22.h2-g3 d8-c7 23.c3-

d4 a5xe5 24.f4xb8 b6-c5 25.b8-a7 c5-

b4 26.g3-f4 b4-a3 27.a7-d4 h4-

g3 28.f2xf6 ) 20.h2-g3! b6xb2 21.a3xc1 ] 

19...c7-b6 20.f4-e5 a5-

b4 21.e5xg7 h6xf8 22.c5-d6 b6-

c5 23.d4xb6 a7xe7 24.a3xc5 e7-

d6 25.c5xe7 f8xd6 26.e3-d4 d6-

e5 27.d4xf6 g5xe7 28.g1-h2 1-1  

 

 

Bakumenko - A.Curtis  

GazetaEsportiva, 23.11.1957 

1.c3-d4 f6-g5 2.b2-c3 g7-f6 3.c3-b4 d6-

e5 4.d4-c5 b6xd4 5.e3xc5 c7-b6 6.d2-

e3 b6xd4 7.e3xc5 e7-

d6 8.c5xe7 f8xd6 9.b4-

c5 d6xb4 10.a3xc5 d8-e7 11.a1-b2 g5-

f4 12.c1-d2 b8-c7 13.b2-c3 h8-g7??  

 
Lance das brancas 

 

[ melhor seria... 13...c7-b6!! ] 

14.g3-h4 c7-b6 15.c3-b4 b6xd4 16.f2-

e3 d4xf2 17.g1xg5 h6xf4 18.b4-c5 g7-

h6 19.e1-f2 2-0  

 
 

Jadir Nazario Magalhaes - Onevir Antonio 

Brandao  

Campeonato Brasileiro Open, 11.02.1995 

1.c3-d4 h6-g5 2.g3-h4 g7-h6 3.f2-g3 d6-

e5 4.b2-c3 e7-d6 5.g3-f4 e5xg3 6.h2xf4 b6-

a5 7.c1-b2 c7-b6 8.g1-h2 f8-g7 9.h2-g3 d8-

c7 10.e1-f2  
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Lance das negras 

 

d6-c5? 

[ Ocondutor das negras poderia ter 

vencido o jogo com sacrifício 

MATADOR... 10...b6-c5 11.d4xd8 b8-

c7 12.d8xb6 a7xc5 ] 

11.d4-e5 f6xd4 12.c3xe5 g7-

f6 13.e5xg7 h8xf6 14.f4-

e5 f6xd4 15.h4xf6 d4-

c3 16.d2xd6 c7xg7 17.a3-

b4 a5xc3 18.b2xd4 b8-c7 19.g3-f4 c7-

d6 20.d4-e5 d6-c5 21.f2-g3 b6-a5 22.g3-

h4 g7-f6 23.e5xg7 h6xf8 24.f4-g5 a5-

b4 25.a1-b2 b4-a3 26.e3-f4 a3xc1 27.g5-

h6 c1xg5 28.h4xf6 c5-d4 29.f6-g7 d4-

c3 30.g7-h8 c3-d2 1-1 

 
 

Françualdo Gonçalves Souza - Leandro 

Bezerra  

Camp. Brasileiro de 2013, Salvador - Ba. 

[7], 28.03.2013 

 

 
 

h2>d4 e7>c5 1.c3-b4 h6-g5 2.g3-h4 f6-

e5 3.d4xf6 g5xe7 4.b4-a5 g7-f6 5.e3-f4 h8-

g7 6.f4-g5 g7-h6 7.f2-e3 h6xf4 8.e3xg5 d6-

e5 9.g1-h2 c7-d6 10.a5xc7 d8xb6 11.b2-

c3 b6-a5 12.c1-b2 a7-b6 13.g5-h6?? Lance 

convidativo... Com esse lance o condutor 

das brancas contava com a vitória, porém 

foi surpreendido com uma combinação... 

[ deveria ter jogado... 13.h2-g3!? ] 

13...e5-f4!! 14.e1-f2 b8-a7 15.f2-e3  

 
Lance das negras 

 

d6-e5 16.e3xg5 e7-d6!! 17.g5xe7 f8-

g7!! 18.h6xf8 e5-

d4 19.c3xc7 b6xf6 20.f8xb4 a5xe1 0-2  

 
 

 

 



16 
 

 

Françualdo Goncalves Souza - NN  

Circuito Paulista - Jundiaí, 1998 

1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-

f4 3.e3xg5 h6xf4 4.b4-a5 b6-c5 5.b2-c3 g7-

f6 6.c3-b4 h8-g7 7.f2-g3 a7-

b6 8.g3xe5 d6xf4 9.b4xd6 e7xc5 10.e1-

f2 d8-e7 11.a1-b2 f6-e5 12.f2-g3 g7-

f6 13.b2-c3 Perceba que se não tivesse a 

ideia da combinação nesta posição, as 

brancas ficariam inferiorizadas... b8-a7??  

 
Lance das brancas 

 

[ 13...c5-d4 14.h4-g5 f6xf2 15.g1xa7 Com 

possivel empate ] 

[ 13...f8-g7 14.c3-b4 e7-d6 15.d2-

e3 f4xd2 16.c1xe3 e5-d4 17.e3-f4 f6-

e5 18.g1-f2 g7-f6 19.f2-

e3 d4xf2 20.g3xe1 e5xg3 21.h4xf2 f6-

e5 22.f2-e3 e5-d4 23.e1-f2] 

[ 13...e7-d6 14.c3-b4 f8-g7 15.d2-

e3 f4xd2 16.c1xe3 ] 

14.c3-d4 e5xe1 15.g3xg7 f8xh6 16.a3-

b4 c5xa3 17.c1-b2 a3xc1 18.g1-

f2 e1xg3 19.h2xf4 c1xg5 20.h4xd8 2-0  

 
 

José Martins - Françualdo Gonçalves  

Pessoense, 2018 

1.e3-d4 f6-g5 2.c3-b4 d6-

c5 3.b4xd6 e7xe3 4.f2xd4 g5-h4 5.b2-

c3 h4xf2 6.e1xg3 b6-a5 7.a1-b2 d8-

e7 8.a3-b4 e7-d6 9.g3-f4? com esse lance 

as brancas continua com a luta sobre o 

domínio do centro, porém serão 

surpreendidas com uma excelente 

manobra das negras levando ao tema 

"Morte das duas Damas" g7-f6 10.b2-

a3 c7-b6 11.b4-c5?? d6xb4 12.a3xc5  

 
Lance das negras 

 

h6-g5!! 13.f4xh6 f6-

e5 14.d4xf6 b6xb2 15.c1xa3 f8-

e7 16.f6xd8 h8-g7 17.h6xf8 b8-

c7 18.d8xb6 a7xc5 19.f8xb4 a5xe1 *  
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Venckus Steponos - Nadim Yehia Naufal  

Mundial - Recife - PE, 2008 

 
 

f2>d4 c7>g5 A morte das duas damas 1.g3-

h4 d6-e5 2.a3-b4 g5-

f4 3.e3xg5 h6xf4 4.b4-c5 b6-a5 5.b2-a3 g7-

h6 6.a3-b4 h6-g5 7.a1-b2 h8-g7 8.e1-f2 b8-

c7??  

 
Lance das brancas 

 

9.d2-e3 f4xd2 10.c3xe1 e5xa1 

[ a mesma combinação ocorre se 

tomar... 10...a5xa1 11.f2-e3 e5xc3 12.e1-

d2 c3xe1 13.e3-d4 a1xe5 14.g1-

f2 e1xg3 15.h2xb8 ] 

11.f2-e3 a5xc3 12.e1-d2 c3xe1 13.e3-

d4 a1xe5 14.g1-f2 e1xg3 15.h2xb8 2-0  

 
 

Augusto Amilcar Mariano Carvalho - Silvio 

Florencio Santos  

Jogos Abertos de 2011, 2011 

 

c3>g5f6>b4 1.a3xc5 b6xd4 2.e3xc5 h6xf4 

3.g3xe5 d6xf4 4.b2-c3 g7-f6 5.a1-b2 f6-

e5 6.c5-d6 e7xc5 7.f2-e3 h8-g7 8.e3xg5 g7-

h6 9.e1-f2 h6xf4 10.f2-e3 c7-

d6 11.e3xg5 b8-c7 12.g5-h6 a7-b6 13.g1-

f2 b6-a5 14.f2-e3 d8-e7 15.b2-a3 e7-

f6 16.h2-g3  

 
Lance das negras 

 

f8-e7?? 

[ o condutor das negras ganharia o jogo de 

forma brilhante com o sacrifício. 

Vejamos... 16...a5-b4!! 17.c3xa5 e5-

d4 18.e3-f4 f6-g5! 19.g3-

h4 g5xe3 20.d2xf4 d4-c3 ] 

17.g3-h4 c5-b4 18.a3xc5 d6xb4 19.e3-

d4 e5-f4 20.d4-e5 f6xb2 21.c1xc5 a5-

b4 22.c5xa3 e7-f6 23.a3-b4 c7-d6 24.b4-

a5 d6-c5 25.d2-c3 c5-b4 26.c3-d4 b4-

a3 27.a5-b6 a3-b2 28.b6-c7 f6-

g5 29.h4xf6 b2-a1 30.d4-e5 f4xb8 31.h6-

g7 2-0  
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Jadir Nazario Magalhaes - Onevir Antonio 

Brandao  

Campeonato Brasileiro Open, 11.02.1995 

1.c3-d4 h6-g5 2.g3-h4 g7-h6 3.f2-g3 d6-

e5 4.b2-c3 e7-d6 5.g3-f4 e5xg3 6.h2xf4 b6-

a5 7.c1-b2 c7-b6 8.g1-h2 f8-g7 9.h2-g3 d8-

c7 10.e1-f2  

 
Lance das negras 

 

d6-c5? 

[ O condutor das negras poderia ter 

vencido o jogo com sacrifício 

MATADOR... 10...b6-c5 11.d4xd8 b8-

c7 12.d8xb6 a7xc5 ] 

11.d4-e5 f6xd4 12.c3xe5 g7-

f6 13.e5xg7 h8xf6 14.f4-

e5 f6xd4 15.h4xf6 d4-

c3 16.d2xd6 c7xg7 17.a3-

b4 a5xc3 18.b2xd4 b8-c7 19.g3-f4 c7-

d6 20.d4-e5 d6-c5 21.f2-g3 b6-a5 22.g3-

h4 g7-f6 23.e5xg7 h6xf8 24.f4-g5 a5-

b4 25.a1-b2 b4-a3 26.e3-f4 a3xc1 27.g5-

h6 c1xg5 28.h4xf6 c5-d4 29.f6-g7 d4-

c3 30.g7-h8 c3-d2 1-1 

 
Isto é apenas uma pequena amostra da APOSTILA  
 

Caso tenha interesse na versão completa entre em contato: 

WhatsApp: 83-99609-63999 

E-mail: francualdo@damasciencias.com.br 

Site: www.damasciencias.com.br 
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