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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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Estamos a chegar ao meio de uma época desportiva que prometeu grandes e 
importantes mudanças nos alicerces do bridge desportivo em Portugal. Um projecto 
que se cruzou com os princípios fundadores do nosso clube e que, nessa base, 
mereceu o nosso apoio e o empenhamento do clube na prometida mudança.  
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Ainda é cedo para um balanço sobre o desempenho do novo quadro de dirigentes. 
Como sempre acontece nesta difícil matéria que é gerir expectativas, tem havido 
sinais muito positivos, mas também alguns que ficaram aquém do que esperávamos.  

O tempo é ainda para acreditar que sopram novos ventos na modalidade.  

Aos nossos sócios e a todos os amigos que nos têm apoiados queremos deixar a 
garantia de que o B4F se continuará a bater pelos princípios que nos trouxeram até 
aqui e dos quais não abdicaremos.  

Destaques 

Jogo 1 – Depois do abridor (Oeste) ouvir o apoio do parceiro em 2, a marcação de 
2ST mostra uma mão balançada de 15-17. Este não tem grandes motivos para ser 
muito optimista, pelo que estimamos que a maioria dos pares em EO se contente 
com um contrato parcial. De qualquer forma está longe de ser pacífico que o 
declarante consiga realizar 10 vazas.  

Jogo 2 – Desenha-se uma luta renhida entre bicolores. A linha NS parece estar 
favorecida por ter o bicolor rico, mas a linha EO pode inverter a situação se 
decidirem defender em 6, com 1 cabide. Vai ser um jogo de muitas variantes, 
como é normal neste tipo de mãos. 

Jogo 4 – Um cheleme ambicioso, cujo sucesso está dependente do declarante 
acertar ou não a posição da Dama de trunfo – 2-2 ou 3-1? As percentagens estão 
muito próximas sendo que, à partida, a distribuição 3-1 é um pouco superior. A 
contrastar com isto, uma das máximas preferidas dos jogadores que teimam em 
fazer do jogo um conjunto de regras pré-estabelecidas: “oito sempre, nove nunca”, 
o que significa que, com 8 cartas em linha se deve fazer sempre a passagem à Dama 
e com 9 cartas nunca. Em nossa opinião, o sempre e o nunca são conceitos que não 
existem em bridge.  

Jogo 5 – Não vai ser fácil à linha EO descobrir a partida em espadas, depois de 1 de 
Sul, dobro de Oeste e 2 de Norte. Tal como quase sempre acontece nestas 
situações de mãos marginais, o carteio para 10 vazas requer muitos cuidados. 

Jogo 6 – Um jogo que pode, rapidamente, ficar descontrolado para a linha EO, caso 
Este decida ter uma visão demasiado optimista da sua mão. 

Jogo 8 – Uma partida que dificilmente será marcada em NS. O maior desafio será, 
para o declarante, a realização de 10 vazas no mais que previsível parcial 
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Jogo 10 – Muito trabalho espera a linha EO para chegar ao contrato de partida em 
copas. Se, depois de 1 - 2 de Sul, Norte marcar 3, a tarefa de Este é muito 
complicada. Se Norte passar, o naipe de copas pode ser repetido e acordar o 
parceiro, por força das duas importantes pedras que detém – A e R de trunfo 

Jogo 11– Não existem muitas parcerias em Portugal com ferramentas para 
descrever bicolores menores depois da abertura de 2ST, pelo que o contrato de 3ST 
deverá ser o mais popular o que, neste caso, constituirá o melhor resultado para EO. 

Jogo 12 – Um jogo complicado para NS, que deverá terminar em 4 na maioria das 
mesas, não sendo muito difícil à defesa descobrir as suas 4 vazas. 

Jogo 16 – Quando dois jogadores de linhas contrárias somam a quase totalidade dos 
pontos, há sarilhos à espreita. Este pode muito bem ser um destes casos. 

Jogo 17 – E por falar em sarilhos, outra das situações responsável por grandes 
desastres são os bicolores desencontrados na mesma linha. Os bicolores são armas 
muito poderosas quando existe encaixe, mas que têm de ser tratados com grande 
prudência, caso contrário. 

Por hoje é tudo. Foi um prazer tê-los connosco e voltamos a encontrar-nos no dia 19 
de Junho 

 


