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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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Ainda a decorrer o processo de renovação de taxas de licenciamento de praticantes 
pelo B4F, podemos adiantar que, pelo terceiro ano consecutivo, o clube vai crescer. 
Um facto relevante, de que nos orgulhamos, conscientes que aumenta a nossa 
responsabilidade. Tudo faremos para continuar a merecer a vossa confiança e o 
vosso apoio. 
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Destaques 

Jogo 2 –6 é um excelente contrato, mas 6ST também se podem ganhar, apertando 
a defesa no desfilar dos oiros:  

Jogo 3 – Alguns pares podem não conseguir parar antes de cheleme. A defesa tem 2 
vazas rápidas para tirar, mas que podem não ser assim tão rápidas (A e R em 
Oeste e saída em Este) e podem mesmo não vir a ser vazas. Sem saída a paus, se o 
declarante acertar a espada, o contrato ganha-se. 

Jogo 4 – 6, 6 ou 6ST, à escolha. Mas Oeste vai abrir em 2 fraco e isso pode tornar 
árdua a tarefa de NS. O Leaping Michael’s é uma excelente convenção para lidar 
estas aberturas. Sobre 2 multi ou sobre 2 fracas, Norte pode marcar 4, 5+ e 
4+em rico, se desconhecido o naipe rico do abridor, ou o outro rico, caso contrário. 

Jogo 9 – A linha EO ganha 4, mas pode ser completamente ultrapassada no leilão 
perante uma abertura em 2 fraco ou em 2 multicolor de Norte.  

Jogo 13 – De novo a abertura em 2 fraco a infernizar a vida da linha EO, já que o 
leilão em NS vai atingir rapidamente o nível de 4… 

Jogo 14 – A maioria dos pares em EO deverá alcançar o contrato de 4, sem 
problemas. Sem saída a copas, desde que o declarante encontre a D, poderá 
mesmo realizar 12 vazas, uma vez que a copa perdente “voa” no terceiro oiro. 

Jogo 15 – Uma defesa muito inspirada, pode derrotar o contrato de 3ST. Mas a 
maioria dos declarantes deverá conseguir chegar a bom porto. Por outro lado, as 
imperdíveis 4 não deverão recolher muitos apoios. 

Jogo 16 – Sério candidato ao título de jogo mais espectacular da jornada, com os 16 
pontos de EO a serem suficientes para garantir 11 vazas em copas.  

Jogo 18 – Um jogo com potencial de cheleme mas muito difícil de marcar, depois de 
1 - Dobre, por Oeste.  

Jogo 19 – A linha EO tem uma boa defesa de 4 em 4, mas não é muito provável 
que a descubra, já que nenhum dos jogadores tem uma intervenção nítida no leilão.  

 

Por hoje, ficamos por aqui. Obrigado pela vossa presença e marcamos novo 
encontro para 20 de Março.  


