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O B4F entra no novo ano orgulhoso do trabalho desenvolvido até agora e do apoio 
que tem sentido dos seus sócios e amigos. Sabemos que a fasquia é elevada e que 
são grandes os desafios que temos pela frente. Estamos obrigados a fazer mais e 
melhor, mas estamos certos de o conseguir, desde que continuemos a contar com o 
vosso inestimável apoio. Um bom ano para todos! 
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Jogo 1 – Um leilão que, por certo vai ser bastante competitivo e que, ao que tudo 
indica, irá terminar em 4 na linha EO. Um contrato que se pode derrotar com a 
inspirada saída ao A e continuação no naipe mas que deverá ser cumprido na 
grande maioria das mesas. De notar que, caso a saída seja a copas, o declarante terá 
de jogar 3 voltas de paus para baldar a copa perdente, antes de destrunfar. 

Jogo 2 – Mais um contrato (3ST) que se perde com a “impossível” saída a copas e 
volta a paus. Na prática, quem tiver permissão para jogar 3ST vai ganhar: 2 espadas, 
2 copas, 4 oiros e 1 pau ou mesmo 2 paus com a saída ao naipe. A boa solução para 
a linha EO está na defesa em 4 (alguns jogadores em Este podem mesmo abrir em 
4 (seria a minha opção). A vulnerabilidade ajuda… 

Jogo 3 – 4 será o contrato mais popular, já que a defesa em 4, com as 
desfavoráveis condições de vulnerabilidade, deve ser hipótese a eliminar 

Jogo 4 – A melhor opção de abertura para Oeste é 1ST. Com a abertura em 1 é 
bem possível que vários pares não alcancem o contrato de partida. 

Jogo 6 – Uma reabertura de Norte depois de 1 - 1 - 1ST – P – P deverá conduzir a 
linha NS ao excelente parcial de 3. Caso contrário, terá de contentar-se em 
derrotar 1ST adversário.  

Jogo 9 – A mão de Este é perfeita para uma entrada em bicolor, após abertura em 
1 de Norte. A partir daí muita coisa pode acontecer e vamos ter resultados para 
todos os gostos: algumas mesas em contratos parciais, outras com NS a jogar 5, 
uns simples, outros dobrados. A linha EO ganha 5 mas não parece que sobre 5 
apareçam muitos voluntários… 

Jogo 11 – A lei das vazas totais de novo em acção! Qualquer das linhas deverá 
chegar ao respectivo contrato de partida num ápice, depois da abertura de Norte 
em 1. Mas a intervenção de Este, mostrando o naipe de espadas, deve produzir 
um leilão do género 1 - bicolor / - 4 - 4. Algumas parcerias não deverão 
resistir à tentação de uma viagem pelo nível 5, ignorando os sábios princípios da lei 
(nível de segurança = nº trunfos em linha) e sofrendo o respectivo castigo. 

Jogo 13 – Mais um jogo que deve conhecer acesa competição. Espera-se de Este que 
abra em 1 (e não 1). O duplo fit (- em EO) pode levá-los ao nível 5, caso a 
linha NS decida defender em 5 (com riscos de levar 800, número que poderá 
muito bem fazer a sua aparição na lista de frequências). 
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Jogo 14 – A noite de hoje está a revelar-se fértil em situações competitivas 
complicadas. Que Este vai abrir em 4 parece pacífico. Como também o será a 
marcação de 4 por Norte (voz arriscada, é certo, mas temos de fazer pela vida 
quando o adversário nos encosta à parede). A questão está em saber se tudo fica 
por aqui ou se iremos assistir a uma disputa no nível 5, o que dará vantagem à linha 
EO. 

Jogo 15 – Jogo perigoso para qualquer das linhas. Para EO caso Este decida (mal) 
responder à abertura. Para NS, caso Este passe e Sul decida reabrir mostrando o 
bicolor menor, se bem que a chicana a copas deva funcionar como factor dissuasor.  

Jogo 16 – Continuando a tendência da noite, mais um leilão altamente competitivo, 
mesmo que Oeste decida abrir em 2ST (aplausos!). Norte, de posse do mágico 7-4, 
não se deve amedrontar e, caso tal suceda, estão lançados os dados para um bom 
resultado em NS, já que 5 é uma excelente defesa contra 4.  

Jogo 17 – As mãos não balançadas produzem autênticos milagres quando existe 
encaixe. Mais um exemplo de como, com apenas 18 pontos em linha, se ganha um 
contrato ao nível 5.  

Jogo 19 – Muito pouco que a linha NS descubra o contrato de 3ST mas certo é que 
as 9 vazas lá estão, prontas a ser recolhidas. 

Jogo 20 – Desde que Sul não se entusiasme com a entrada em 4 do parceiro, esta 
mão não deverá apresentar grandes surpresas. 

Jogo 21 – Apesar da mão muito fraca de Norte, acreditamos que muitos jogadores 
em Sul não deixarão de marcar partida, depois de 1 - Dbl – P – 1, 
independentemente de qualquer voluntarismo do abridor. 

Jogo 23 – De novo uma abertura em 1ST apesar das 5 cartas em naipe rico. E de 
novo a distribuição a permitir uma partida com apenas 21 pontos em linha. Mas 
acreditamos que não seja essa a opção mais frequente na lista de resultados. 

Assim nos despedimos, até breve. Até ao final do mês de Janeiro será 
disponibilizado um fórum técnico online para os sócios e uma newsletter que terá 
periodicidade mensal. Arranca também uma parceria com o CPB para um conjunto 
de provas aos sábados, com periodicidade mensal. Está disponível também um 
serviço de apoio ao preenchimento das folhas de convenções. Estamos a trabalhar 
para melhorar a qualidade do serviço que prestamos aos sócios. Contem connosco. 


