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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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Com a época desportiva à beira de uma merecida ida a banhos, o projecto B4F 
promete um segundo semestre de 2013 cheio de novidades. A Escola de Bridge 
organizou, a pedido da FPB, mais uma acção de formação para monitores de bridge 
e, nos próximos fins-de-semana, irá participar na Ludópolis 2013, um festival de 
jogos e diversões para o qual o bridge foi convidado. Aceda a toda a informação 
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sobre a iniciativa em www.ludopolis.pt e não se esqueça de fazer uma visita ao 
pavilhão do bridge. A partir de Setembro terá início um renovado programa de 
formação da Escola de Bridge, com acções para diferentes níveis de praticantes, um 
programa de apoio ao praticante, com uma variante de aulas online e uma parceria 
com o Círculo Português de Bridge em que o B4F será responsável pela respectiva 
direcção desportiva. Os detalhes serão divulgados em breve. 

Destaques 

Jogo 1 – Este é um tipo de jogo tradicionalmente complicado de marcar. Depois de 
1 - 2 - 2 - 2ST – 3, competirá a Oeste decidir-se pela escolha da melhor 
partida. Se resistir à tentação de marcar 3ST tudo terminará da melhor forma, seja 
em 4 (melhor partida em pares), seja em 5. Mas estamos convencidos que as 
coisas não irão correr bem em muitas mesas… 

Jogo 3 – O contrato de 4 deverá ser mais ou menos popular. A menos que a defesa 
resolva ser amiga do declarante. Um cabide será também o resultado mais comum. 

Jogo 4 – Os bicolores são armas muito poderosas. E, como todas as armas, quanto 
mais poderosas mais perigosas. No caso dos bicolores desencontrados na mesma 
linha, o perigo é para quem os maneja. A reduzida força da linha NS deve evitar 
males maiores, mas… 

Jogo 5 – Um cheleme que depende da passagem à D, logo um bom cheleme. Mas 
não serão muitos os pares a marcar. 

Jogo 8 – O jogo promete luta, desde que Norte decida introduzir o naipe de oiros na 
liça com 5 a constituir uma óptima defesa contra 4. 

Jogo 12 – Os que olham para o bridge como um jogo de pontos, render-se-ão a um 
parcial. Para os que derem a si próprios a oportunidade de descobrir o duplo fit, a 
recompensa será grande. 

Jogo 13 – Não é todos os dias que nos brindam com jogos destes. A questão está em 
saber quem os sabe aproveitar. 7, 7, 7ST à espera da linha NS. 

Jogo 15 – Para colocar alguma justiça nisto, a pensar em si que sempre se queixa de 
nunca ter jogo, aqui vai um cheleme para a linha EO. Quem o agarra? 

Jogo 21 – Pronto, aqui vai outro. Fácil de ganhar. Mas será fácil de marcar? 
Aguardemos pela frequência 
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Jogo 23 – A provável abertura de Oeste em 3 irá facilitar a vida à linha EO na 
descoberta da sua partida em espadas. Mas, mesmo que assim não seja, depois da 
abertura de Este em 1ST, Oeste não deverá ter dificuldade em reavaliar a mão 

Jogo 24 – Partindo do princípio que Sul vai responder à abertura do parceiro, a linha 
NS não terá grandes problemas em descobrir a sua partida em copas. 

Está assim terminada mais uma etapa deste agradável percurso que nos permite 
desfrutar o prazer da sua companhia. 

Desejamos que tenha passado uma noite agradável e esperamos por si, novamente, 
no próximo dia 17 de Julho, a cheirar a férias e, esperemos, a Verão. 


