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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 B4F continua a crescer. Em 2013 contamos com 85 praticantes licenciados e 90 
sócios e participamos activamente na vida federativa e no quadro competitivo. A 
todos os que têm sido nossos fiéis companheiros de jornada, os nossos 
agradecimentos e a certeza que tudo faremos para continuar a merecer a vossa 
confiança.  
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Destaques 

Jogo 1 – Como descobrir as 12 vazas em EO com o trunfo copas? Os trunfos estão 3-
1, há que cortar 2 paus perdentes no morto e, a juntar a isto, A e V estão em Sul. 
A boa notícia é que a D está na passagem para baldar duas espadas da mão, mas 
essa é uma solução pouco provável de ser seguida à mesa. 

Jogo 2 – Jogo difícil para NS, depois da abertura em 2 fraco de Este: 5 e 5 são 
contratos possíveis de marcar mas difíceis de ganhar, já que é necessário descobrir a 
combinação dos oiros, jogando a figura de Sul e partindo de V para “caçar” D e 
10 na mesma jogada.  

Jogo 4 – Um cheleme à prova de bala em EO e à escolha do freguês, em paus, oiros 
ou ST. Este sem dificuldades de carteio e, depois de, por exemplo, 1-2-2ST-3, 
sem grandes problemas de marcação 

Jogo 6 – As partidas em menores são sempre complicadas de descobrir, em sistemas 
preferencialmente orientados para naipes ricos. Acontece que derrotar 4 em NS é 
possível mas não é fácil, já que Este terá de sair a copas e o parceiro, em mão, tem 
de jogar oiros. Com qualquer outra defesa o declarante escapa ileso com 
2perdentes a copas e 1 perdente em trunfo. 5 é o contrato à prova de bala 

Jogo 7 – Cheleme imparável em NS mas muito difícil de descobrir se Oeste descobrir 
a entrada em 4. Apesar da vulnerabilidade, o 7-4 é tentador, quase irresistível… 

Jogo 8 – Dificilmente se conseguirá afastar Este do cheleme, com duas perdentes 
garantidas. Escolhemos a mão para destacar o problema que envolve a qualidade do 
naipe de trunfo em contratos de cheleme. O Blackwood de 5 chaves ou a 
interrogativa em trunfo são ajuda preciosa, mas nem sempre solução, como neste 
caso, em que a existência do V em qualquer das mãos tornaria o cheleme jogável  

Jogo 16 – Um jogo que pode perfeitamente terminar em 3ST, depois de 1 - 1 - 
2 - 2ST. Os oiros 3-3 e a inexistência de qualquer naipe que possa causar dano ao 
declarante conduzirão a um final feliz. 

Jogo 19 – Chegar ao cheleme depois de uma quase certa abertura de Norte em 3 é 
tarefa difícil para a linha EO. Mais difícil ainda se o cheleme escolhido for em copas, 
já que a saída a espadas e espada promove um trunfo à defesa (o 8 de Sul 
transformada em carta chave para a defesa). Os contratos de 6 e 6ST (por Oeste) 
são opções ganhadoras mas que exigem um manejo cuidadoso do declarante. 
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Jogo 23 – O bridge tem coisas estranhas. Neste caso, a linha NS vai alcançar o 
contrato de 4 e, contra todos os indicadores (mau naipe de trunfo e muitos 
valores perdidos em espadas), o contrato ganha-se, cedendo apenas 3 vazas…em 
trunfo.  

O próximo torneio está marcado para 29 de Maio e cá esperamos pela vossa 
participação.  

Lembramos os sócios B4F que temos online um fórum do clube, aberto a todas as 
questões que queiram colocar. A todos os sócios foi dado um nome de utilizador e 
uma palavra chave de acesso e a vossa participação activa é importante para dar 
vida a esta iniciativa.   

Obrigado a todos os que participaram neste evento e até breve 

 


