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PARTIDA IMORTAL 
 
No Xadrez, como em todos os ramos artísticos, há uma infinidade de obras magistrais, sempre 
apreciadas pelos estudiosos e conhecedores da arte, e entre elas, em número reduzido, contam-se as 
obras primas, indestrutíveis e imorredouras através dos tempos. Com efeito, são partidas célebres e 
famosas, conhecidas sob a denominação de "imortais", "favoritas", "prediletas", "inesquecíveis", 
"jóias" e outros atributos que as colocam em plano superior, nas quais a perspicácia humana, aliada 
a uma imaginação fantasiosa, produzira obras de valor artístico, dignas de serem lembradas 
enquanto se jogar Xadrez.  
 
Inúmeras vezes reproduzidas e dissecadas sob os mais variados aspectos, resistiram à prova do 
tempo e são apontadas, de modo esparso, mas freqüente, nas antologias e manuais de Xadrez, nas 
revistas especializadas e nas seções jornalísticas. 
 
A sua publicação permitirá rápida consulta em caso de necessidade ou um estudo mais profundo aos 
que não conhecem essas belíssimas partidas. Sendo as mesmas geralmente muito conhecidas e já 
exaustivamente analisadas, serão reproduzidas apenas com ligeiros comentários ou legendas. 
 
 

A Fantasia do Problema 
 
Local: Londres, 1912 
Brancas: Edward Lasker 
Pretas: Sir G. A. Thomas 
Defesa Holandesa 
 
1. P4D - P3R 
2. C3BR - P4BR 
3. C3B - C3BR 
4. B5C - B2R 
5. BXC - BXB 
6. P4R - PXP 
7. CXP - P3CD 

8. C5R - O-O 
9. B3D - B2C 
10. D5T - D2R 
11. DXP+!! - RXD (1) 
12. CXB+ - R3T 
13. C54C+ - R4C 
14. P4TR+ - R5B 

15. P3C+ - R6B 
16. B2R+ - R7C 
17. T2T+ - R8C 
18. R2D++ (2) 
 

 
(1) Um brilhante sacrifício, que conduz a uma caça fantástica ao Rei durante uma Via Crúcis 
através de todo o tabuleiro 
(2) Também é possível 18. O-O-O++ como, algumas vezes, tem sido publicada essa partida, aliás, 
erradamente. Sem dúvida, o mate a descoberto, executado pela Torre, à distância, na sua casa 
inicial, é bem mais artístico. 
 
 

Edward Lasker (Kempen, 3 de dezembro de 
1885 - New York, 25 de março de 1981 - 95 

anos) foi um engenheiro, escritor e Mestre 
Internacional de Xadrez. É o autor de  História 

do Xadrez (título original: The Adventure of 
Chess), publicado pela primeira vez em 1949. 

 

 
 


