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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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Este é o último torneio antes da partida para férias. Voltamos em Setembro com a 
parceria desportiva estabelecida entre o CPB e o B4F em plena laboração e num 
espaço novo. Pensamos que este era o passo que faltava ao B4F para poder 
desenvolver a sua actividade de uma forma mais regular, ao mesmo tempo de 
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pretendemos ajudar a recolocar o CPB no lugar de destaque que merece no bridge 
lisboeta.  

Os dois clubes manterão as respectivas identidades. A formação assumirá um papel 
de relevo na actividade desportiva da parceria e iremos introduzir um conjunto de 
medidas que tornem mais atractivas as provas de regularidade. 

Uma informação mais detalhada será divulgada muito em breve. A todos desejamos 
umas óptimas férias. 

Destaques 

Jogo 1 – A noite começa com um jogo muito competitivo e a eterna batalha entre 
copas e espadas. Aparentemente a linha NS, detentora das espadas, está em 
vantagem, mas se a competição se prolongar para o nível 5, o panorama altera-se 
de forma radical. 

Jogo 3 – O jogo 3 traz à discussão a ausência de tratamento de muitas parcerias para 
este tipo de mãos, uma vez que as convenções mais usuais de intervenção sobre as 
aberturas de 1ST não contemplam as 4 cartas em rico e um naipe menor mais 
comprido. Uma boa ideia é utilizar o dobre para este fim, em vez da inutilidade de 
mostrar uma mão balançada de força equivalente. 

Jogo 4 – Com 2 contratos de partida à disposição, 4 (melhor em pares) ou 5, 
resta à linha NS evitar o contrato em ST… 

Jogo 6 – Um jogo ingrato para a linha EO que dificilmente irá parar antes de partida, 
com muitos pares a optarem por 3ST, sem forma de ir buscar vazas a lado nenhum. 
Mal por mal, melhor 4, com 7 em linha, ou 5. 

Jogo 9 – Muito difícil para a linha EO chegar ao contrato de 6. O primeiro 
problema começa logo na resposta de Este à abertura de 1 do parceiro, sendo 
mão passada.  

Jogo 10 – A excelente qualidade do naipe de espadas permite à linha NS realizar 10 
vazas, apesar de ter apenas 7 trunfos em linha. Mas 4 é a única partida disponível 

Jogo 11 – Uma boa demonstração da fragilidade das mãos balançadas, mais a mais 
quando apresentam esta simetria nos doubletons. Os 25 pontos honra são 
insuficientes para qualquer contrato de partida 
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Jogo 17 – Os contratos de cheleme possíveis em NS são só 4: dois grandes em 
espadas e paus e dois pequenos em copas e ST. Mas é de esperar que nenhum deles 
seja marcado, até porque nenhuma das mãos apresenta atractivos especiais para 
grandes aventuras. 

Jogo 19 – As parcerias com ferramentas para marcar bicolores menores sobre a 
abertura do parceiro em 1ST podem perfeitamente alcançar o contrato de 6. Caso 
contrário devem contentar-se com os habituais 3ST 

Jogo 20 – O campo de jogo parece estar hoje inclinado para a linha NS. Outra mão 
com vários chelemes à disposição, com o cheleme em espadas a render 13 vazas, 
desde que se acerte a colocação da D. Mas, falhando, o benefício passa para o 
outro campo. 

 

BOAS FÉRIAS A TODOS E ATÉ SETEMBRO 

NUM NOVO ESPAÇO E COM MUITAS NOVIDADES 


