
P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 1/4 

BRASILEIRO VENCE O 
CAMPEÃO MUNDIAL DE XADREZ 

 
 
O campeão mundial de Xadrez, GM Magnus Carlsen, esteve no Brasil, na cidade de 
Caxias do Sul, como convidado ilustre para participar de vários eventos enxadrísticos 
integrantes da Festa da Uva 2014, entre eles uma simultânea para 35 enxadristas. Foi 
o primeiro evento de porte do enxadrista norueguês desde que ele conquistou o título 
mundial ao vencer o indiano Viswanathan Anand, num match disputado em Chenai. Foi 
também o primeiro torneio com a presença de enxadristas amadores que Carlsen 
participou em seis anos. 
 
A maioria dos enxadristas inscritos foi de jogadores amadores, que se deslocaram para 
Caxias do Sul na esperança de poderem ver o Grande Mestre de perto. Também 
participaram do torneio aberto 17 outros grandes mestres. Durante sua estada na 
cidade, além do torneio aberto, que contou com a presença de quase 400 enxadristas, 
o campeão do mundo participou de vários eventos, entre eles um torneio fechado com 
a presença do campeão brasileiro GM Rafael Leitão, do ex-campeão brasileiro Gilberto 
Milos e do ex-campeão uruguaio Andrés Rodriguez, deu uma palestra e jogou duas 
simultâneas, sendo uma às cegas contra quatro deficientes visuais e outra normal 
contra 37 enxadristas, sendo quase todos amadores. Magnus venceu todos os 
torneios, chegando até a empatar algumas poucas partidas, mas foi na simultânea que 
amargou sua única derrota durante o tempo que passou no Brasil. 
 
 

 
Fragmento do folder do torneio 
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Anúncio da simultânea com o campeão 

 
 
A partida simultânea de Magnus aconteceu numa sexta-feira, dia 07 de março de 2014, 
no Shopping Iguatemi, na cidade de Caxias do Sul. O campeão enfrentou 37 
enxadristas, todos amadores e deslumbrados com a oportunidade de enfrentar um 
campeão mundial, entre eles um MF (Mestre FIDE) que estava entre os participantes. 
O resultado dos jogos surpreendeu a todos. Magnus venceu 32 partidas, empatou 4 e, 
supreendentemente, perdeu uma partida. O grande felizardo que derrotou o campeão 
chama-se Gláucio Dalla Cortt Cella, que é da cidade de Francisco Beltão, do estado do 
Paraná. Sobre sua vitória, ele disse: 
 
_ "Se eu enfrentasse o Carlsen sozinho, teria uma chance em dez mil de derrotá-lo. 
Jogando em uma partida simultânea como essa, é mais ou menos uma chance em mil. 
Mas eu fiz uma partida muito boa e chegou a um ponto em que, mesmo que ele me 
oferecesse o empate, eu não aceitaria. A circunstância do jogo me fez crer que poderia 
vencer a partida, eu vi que ele tinha uma preocupação a mais quando chegava na 
minha mesa. Quando acabou a partida e ele me apertou a mão, foi uma comemoração 
muito grande. No fim, teve gente que veio me pedir autógrafo, foi muito legal. Foi uma 
experiência muito interessante." 
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Início das partidas simultâneas. Magnus cumprimenta um participante 

 
 
Gláucio é um enxadrista que está na posição 30.228 do ranking mundial. No torneio 
aberto, vencido por Carlsen, ele ficou na 106ª colocação. A respeito de sua vitória 
sobre o campeão, ele ainda acrescenta: 
 
_ "A simultânea não conta pontos para o ranking. Só o fato de jogar contra o Carlsen já 
foi motivo de muita honra, foi a realização de um sonho. Até porque no dia seguinte eu 
continuei sendo o número 30.228 e ele também se manteve em primeiro no ranking." 
 
 

 
O exato momento em que a partida termina e Gláucio Cella (foto) 

derrota o Campeão Mundial de Xadrez 
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[Event "Simultânea Caxias do Sul - BR"] 
[Site "Caxias do Sul BRA"] 
[Date "2014.03.07"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2881"] 
[Black "Cella, Glaucio"] [BlackElo "2018"] 
[ECO "D15"] - Gambito da Dama recusado, Eslava 
 
1. Nf3 d5  
2. d4 Nf6  
3. c4 c6  
4. Nc3 Bg4  
5. cxd5 Bxf3  
6. gxf3 Nxd5  
7. e4 Nxc3  
8. bxc3 e5  
9. dxe5 Qa5  
10. f4 Qxc3+  
11. Bd2 Qd4  
12. Bg2 Bb4  
13. Bxb4 Qxb4+  
14. Qd2 Qxd2+  

15. Kxd2 Na6  
16. Ke3 Rd8  
17. Rab1 Nc5  
18. Rhc1 b6  
19. f5 Rd3+  
20. Ke2 Rd8 
21. Rc3 Ke7  
22. Rxc5 bxc5  
23. Rb7+ Rd7  
24. f6+ Ke8  
25. Rb2 Rd4  
26. Bh3 Rb4  
27. Rd2 Rxe4+  
28. Kf3 Rxe5  

29. fxg7 Rg8  
30. Bd7+ Ke7  
31. Bxc6 Kf6  
32. Bd5 Rf5+  
33. Ke3 Re8+  
34. Be4 Kxg7  
35. f3 Rfe5  
36. Kf4 c4  
37. Rd7 R8e7  
38. Rd6 Rc5  
39. Ke3 c3  
40. Rd1 Rcc7  
41. Rg1+ Kf6  
0-1 

 

 
O grande vencedor Gláucio Cella (à direita) 
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