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JOGO 1 – O contrato de 3ST deverá ser o escolhido na maioria das mesas, com Sul 
como declarante. O contrato derrota-se mas apenas com saída a pequeno pau por 
Oeste ou à D, por Este. Na prática tal não irá acontecer. Como curiosidade, o 
contrato à prova de bala é o de 4, com 7 trunfos em linha 

JOGO 3 – Um jogo que poderá terminar em 3ST em muitas mesas. A saída natural a 
espadas acabará por ganhar a corrida a favor da defesa, que realizará 5 vazas antes 
do declarante conseguir descobrir as suas 9. A questão principal está em saber se 
Sul deve ou não aceitar o convite de Norte. Principalmente em pares, não nos 
parece que a mão de Sul mereça 3ST. Mesmo em equipas, dada a vulnerabilidade, o 
passe a 2ST seria, em nosso entender, a melhor opção. 

JOGO 4 – Um jogo para terminar em 4. As chicanas nos naipes compridos do 
parceiro devem ser mais que suficientes para dissuadir NS de maiores aventuras 

JOGO 6 – A vulnerabilidade não ajuda mas a excelente distribuição pode levar Oeste 
a intervir em 2. Curiosamente, se assim for, poderá ser um auxílio precioso para 
NS terminar em 3ST em vez de 4, para o mesmo número de vazas e um resultado, 
em pares, muito superior. 

JOGO 9 – A frequência da mão deverá apontar para o contrato de 4 como opção 
mais escolhida. 1 - 1 - 2 - 2 (4º naipe) – 2ST – 4 é o leilão que nos parece 
mais eficaz.  

JOGO 12 – A força da distribuição bem patente neste jogo: se a linha EO tiver 
ferramentas para detectar o duplo fit, os 17 pontos de Norte de pouco valerão 
contra o contrato de 4.  

JOGO 14 – Mais um jogo com alguma complexidade de marcação: 1 - 1 - 2 - 3 
(mão positiva) – 3ST deverá ser o leilão tipo para esta mão. Claro que o 
aparecimento de D e V no parceiro ajuda e muito… 

JOGO 15 – Um parcial em espadas deverá ser o destino preferido da maioria dos 
participantes. Mas o declarante tem 11 vazas à sua disposição contra qualquer 
defesa. A diferença vai ser fundamentalmente marcada pelo número de vazas que 
cada um conseguir realizar. 
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JOGO 16– Um jogo em que se podem ganhar 6 mas com muitas mesas, por certo, 
a registarem contratos parciais. Também neste caso a diferença será feita pelo 
número de vazas que o declarante conseguir realizar.  

JOGO 21– Com alguma cautela a linha NS até consegue ganhar 4. Mas o mais 
provável é tudo terminar num parcial em espadas em EO. Mas é um jogo que chama 
a atenção para um aspecto importante de marcação: depois de uma intervenção 
artificial sobre a abertura de 1ST, como deve agir o respondente? O que acontece às 
sequências de Stayman e de transfer? Como se definem as sequências forcing? O 
que é o dobre? Assuntos a ter em conta pelas diferentes parcerias. 

JOGO 22– Embora o manejo não seja fácil, a linha EO consegue realizar 4. Mas o 
mais certo é termos muitos contratos de 4 em NS, depois da normal intervenção 
de Norte em 1. Dobrado ou não, o contrato de 4 tendo a ser muito bom para a 
linha NS. E assistiremos ainda a algumas viagens ao nível 5 por parte da linha EO, 
transformando o mau em pior.  

 

Termina agora mais um ano de actividade do B4F. Em 2013 iremos diversificar as 
nossas iniciativas, mantendo uma firme aposta na formação mas também na 
organização de outros eventos, para além do circuito que pretendemos manter. 

A todos os bridgistas e, muito em particular, aos nossos sócios desejamos um Natal 
feliz e um ano de 2013 pleno de sucessos pessoais e desportivos.  

Contamos convosco para fazer do B4F um clube maior e, sobretudo, melhor.  

Boas Festas 

 

A equipa B4F 

 


