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Agradecemos o apoio do Círculo Português Bridge na disponibilização das suas 
instalações 

 
e da Nestlé para os nossos prémios mais doces 
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O torneio começa com uma mão de marcação problemática para 
EO, sendo normal que atinja o contrato de 3ST. A má distribuição 
das copas e a ausência de entradas na mão de Oeste para usufruir 
do naipe de oiros, são factores que impossibilitam o sucesso no 
contrato, a menos que uma defesa amiga venha em auxílio do 
declarante. Outro problema tem a ver com a voz de Este perante a 
abertura de Norte em 1. Os 18 pontos honra devem sugerir o 
Dobre mas a marcação de 1 parece ser a menos perigosa.  

 

Seja a intervenção de Este em dobre e haverá sérios riscos de uma 
penalidade severa em qualquer contrato jogado na linha NS. No 
entanto não deverá ser essa a opção de Este. A marcação do 
bicolor será a hipótese mais provável, o que permitirá alcançar um 
contrato de partida, sendo 4 o mais forte candidato 

 

Uma excelente partida em paus em EO mas difícil de alcançar, 
mais ainda se Sul apoiar a abertura do parceiro em 3, depois da 
intervenção de Este em 2. 
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O primeiro cheleme da noite, com 13 vazas à disposição do 
declarante em 7, 7 ou mesmo 7ST. Acreditamos que muitos 
pares irão descobrir o pequeno cheleme, já temos sérias dúvidas 
que o grande cheleme seja encontrado em muitas mesas. Até 
porque os jogadores vão enfrentar uma das mais problemáticas 
sequências de leilão para a maioria dos sistemas de marcação (1 
- 2).  

 

Um jogo que vai dar muita luta, com a linha NS a ter uma 
excelente oportunidade de defender o contrato em copas da linha 
EO, em mais um tributo à Lei das Vazas Totais. Acreditamos que a 
maioria dos jogadores em EO não deixarão de marcar 5 perante 
as 4 de NS, restando saber quantos serão os pares em NS a 
prolongar a defesa até ao nível 5. 

 

Uma mão com todos os condimentos para poder correr mal à linha 
EO. Os bicolores, armas normalmente poderosas, podem 
transformar-se em grandes dores de cabeça quando se 
desencontram, como é o caso. O mais certo é isto acabar em 3ST 
mas alguns pares podem terminar a jogar 4 ou 4. A melhor 
alternativa ao contrato de 3ST é a partida em qualquer dos pobres 
(em oiros, podem mesmo realizar-se 12 vazas).   

 

Chegar ao contrato de 7 não nos parece uma tarefa hercúlea. 
Depois de 1 - 2 - 2 - 3 - 3 tudo está em aberto para uma 
sequência de controlos. Com a distribuição de Norte marcada pelo 
leilão, acreditamos que Sul tenha os dados todos necessários para 
a marcação do grande cheleme. 
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Foi, como sempre, um prazer estar convosco e esperamos que se tenham divertido. Dada a 
indisponibilidade das instalações do Amazónia Jamor Hotel recorremos à colaboração do Círculo Português 
Bridge que, gentilmente, nos acolheu e a quem agradecemos a disponibilidade. 

A equipa B4F continua a trabalhar com entusiasmo para justificar a confiança que em nós depositam os 
melhores sócios do Mundo, que são, obviamente, os nossos. Os números falam por si: na época de 2012 
contamos com 77 praticantes licenciados e 82 sócios do clube, o que significa um aumento superior a 10% 
em relação à época anterior. Obrigado a todos! 

NOTA: Se pretender algum comentário a um jogo que não conste neste destaque, basta enviar-nos um e-
mail com o problema. 

O Clube B4F 


