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O B4F conta, até ao momento, com 83 praticantes licenciados e 88 sócios. Os 
números falam por si. Resta-nos continuar a trabalhar para merecer esta confiança. 
Queremos fazer mais e, sobretudo, fazer melhor. Obrigado a todos! 
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Destaques 

Jogo 1 –Não vai ser fácil evitar a partida em espadas em EO, mas a má distribuição 
dos oiros condena o contrato.  

Jogo 2 – Forte tendência para qualquer dos campos ultrapassar o limite de 
segurança. A vulnerabilidade poderá impedir Sul de entrar em 3 mas já não deverá 
evitar que Norte mostre o seu excelente naipe de espadas. O contrato de 3 ganha-
se e 3 derrota-se desde que alguém da defesa jogue trunfo, antes que a mão de 
Sul consiga cortar um dos paus perdentes.  

Jogo 4 – A maioria deverá alcançar o contrato de partida. Mas se Oeste decidir 
rebidar 3 em vez de 2, pode ser que alguns fiquem fora do melhor contrato de 
3ST e terminem em 5 ou mesmo num contrato parcial. 

Jogo 5 – Oeste não cometerá qualquer erro ao abrir o leilão em 4ª posição, mas o 
contrato deverá pertencer à linha NS. Um parcial em oiros será o destino de muitos 
contratos 

Jogo 8 – A possível abertura de Oeste em 3 irá dificultar muito a vida à linha NS 
que, com apenas 22 pontos em linha e uma duvidosa defesa a copas, pode ganhar 
3ST com a dupla em oiros. De qualquer forma, 3 ou mesmo 4 deverá ser o 
destino da maioria dos contratos em NS, este último sem hipóteses para o 
declarante e mesmo o parcial terá de ser jogado com muito cuidado. 

Jogo 14 – Uma eventual abertura de Este em 2 multicolor ou 2 fracas podem 
complicar um pouco a vida á linha NS mas, de qualquer forma, a maioria deverá 
terminar em 3ST. 

Jogo 15 – A Lei das Vazas Totais revisitada: 19 trunfos nas 2 linhas, 19 vazas totais, a 
linha NS ganha 4 e a linha EO 3. Claro que para NS ganhar 4 há que acertar a 
D seca e o A em Oeste, a primeira mais difícil de encontrar que a segunda. Mas o 
que se pretende realçar é a importância da LVT nos leilões competitivos. 

Jogo 16 – Uma partida de 4 muito feliz em EO que poucos pares deverão 
encontrar, facto natural se atendermos aos 22 pontos em linha, com 2 mãos 
balançadas. Mas as cartas estão todas no local certo para o declarante ser feliz. 

Jogo 23 – Uma quase inevitável partida de 4 em NS, com a defesa a ter 4 vazas 
rápidas para tirar. Mas, se não forem mesmo rápidas, o declarante pode fazer a 
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passagem à D para num pau baldar um dos oiros perdentes. Mas este é um 
cenário muito pouco provável, já que Oeste tem um ataque fácil.  

Jogo 24 – O problema deste jogo para a linha NS é evitar o contrato de 3ST. A mão 
de Sul vai abrir em 1 e, depois de 1ST do parceiro, marcar 3 ao que Norte vai, 
seguramente, responder 3ST. Passe? É uma decisão difícil, principalmente em pares, 
mas a marcação de 4 parece ser a opção mais razoável. Até porque ainda pode 
existir cheleme em oiros, o que só não acontece porque o R está fora da 
passagem… 

O próximo torneio esta marcado para 17 de Abril e cá esperamos pela vossa 
participação.  

Obrigado e votos de uma boa Páscoa! 

 


