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Boletim da Associação de Bridge da
Madeira
O Torneio do Porto Santo é já no fim de Abril – Inscreva-se
A Nossa Atividade

Campeonato Regional de Pares Open

Terminou o primeiro trimestre deste ano de
2018. Foram 3 meses bem preenchidos: Tivemos 3
provas com apuramento nacional, o sempre
aguardado torneio da Quinta do Furão, o torneio
comemorativo dos 25 anos do Comando
Operacional, 12 simultâneos nacionais de 2ª feira, 8
simultâneos nacionais de 5ª feira e uma sessão do
simultâneo mundial.
Para os próximos 3 meses esperam-nos mais 12
simultâneos nacionais de 2ª feira, 8 simultâneos
nacionais de 5ª feira, 2 torneios regionais de
equipas com apuramento nacional, o torneio do
Porto Santo e o torneio de São Vicente.
Quanto ao primeiro torneio com apuramento
nacional, começa já na próxima 5ª feira, 5 de abril, e
é o Campeonato Regional de Equipas Open. Estão
previstas 6 sessões durante este mês nos dias 5, 12,
13, 14, 19 e 26. Pode consultar os regulamentos na
página da prova. Verifique se a sua equipa está
inscrita para que a organização possa ter tudo
pronto antes da primeira sessão.
Em maio realiza-se o Campeonato Regional de
Equipas de Clubes. Estão previstas sessões para os
dias 10, 17, 18, 19 e 24.
No fim-de-semana da “ponte” do 1º de Maio
realiza-se o Torneio do Porto Santo. Esta é mais
uma oportunidade de poder disfrutar das
amenidades daquele paraíso “ali ao lado”. Haverá
sessões no sábado, domingo e segunda-feira. Pode
consultar o programa, o regulamento e fazer a sua
inscrição na página da prova.
Nos últimos dias de junho teremos oportunidade
de visitar aquela que é considerada (pelos locais) a
“capital do norte”: É o Torneio de São Vicente, que
se realiza na Estalagem do Vale. Brevemente poderá
consultar o programa deste evento na página da
prova.
Nos dias 1 e 2 de junho realizam-se 2 sessões do
Simultâneo Mundial. Será mais uma oportunidade
de jogar nesta grande competição que, no ano
passado, teve um par da Madeira na sua final
mundial na China: Carlos Luiz e Miguel Teixeira.
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Realizou-se no Casino da Madeira, nos dias 1, 8 e
15 de fevereiro, o Campeonato Regional de Pares
Open.
Miguel Teixeira e Ricardo Fernandes são os
campeões de 2018. Venceram com média de 60,35%
e irão representar a Madeira na fase final do
Campeonato Nacional de Pares Open que se irá
realizar em Lisboa nos dias 6 e 7 de abril.
Robert Snapper e Eduardo Fernandes ficaram
em 2º lugar, a 1% dos vencedores.
Em terceiro lugar, com 56,83%, ficaram Carlos
Luiz e Ricardo Luiz.
Os resultados, frequências, fichas pessoais e
mãos podem ser consultados na página da prova.

Campeonato Regional de Pares de
Segundas Categorias
Nos dias 12 e 13 de janeiro realizou-se no Casino
da Madeira o Campeonato Regional de Pares de 2ªs
Categorias.
Os campeões de 2018 são Bianca Baracchi e Luis
Correia.
No segundo posto terminaram John de Freitas e
José António Fernandes, a apenas 0,04% do
primeiro lugar logo seguidos de Filipe Gonçalves e
Luis Miguel Silva, também muito perto (0,5%) dos
dois primeiros. Os resultados, frequências, fichas
pessoais e mãos podem ser consultados na página
da prova.
Por indisponibilidade dos dois primeiros pares,
Filipe Gonçalves e Luis Miguel Silva representaram a
região no Campeonato Nacional de 2ªs Categorias,
em Lisboa. Conseguiram o 6º lugar no torneio
nacional, onde jogaram 20 pares.
A classificação, frequências e mãos podem ser
consultadas na página da prova.

Formação
Tem estado a decorrer, no Casino da Madeira,
aulas de formação para iniciação ao bridge. Têm sido
assistidas por 8 a 10 formandos.

Campeonato Regional de Equipas de
Segundas Categorias
Realizou-se nos dias 2 e 3 de março o
Campeonato Regional de Equipas de 2ªs Categorias.
Apenas 2 equipas participaram neste torneio, tendo
vencido a equipa Pedro Morgado, composta por
Pedro Morgado, Filomena Morgado, Carlos Jesus,
António Valente, Eduardo Fernandes e Fábio
Fernandes.
Toda a informação, incluindo classificações,
frequências, fichas pessoais e mãos, pode ser
consultada na página da prova.
A equipa vencedora vai representar a região no
campeonato nacional, em Lisboa de 20 a 22 de abril.

Festival de Évora
Este festival nacional, realizado nos dias 19, 20 e
21 de janeiro, contou com 23 pares e 4
representantes da Madeira.
João Machado (o “nosso” Sr. Machado) e Jorge
Cruzeiro venceram este torneio com uma média de
61,55%.
Os outros representantes da Madeira foram
Miguel Teixeira, que jogou com Reinaldo Timóteo,
tendo obtido o 11º lugar e o casal Morgado, que
terminou em 17º.
Toda a informação, incluindo classificações,
frequências, fichas pessoais e mãos, pode ser
consultada na página da prova.

Torneio do C.O.M.

Torneio de Santana
O primeiro torneio do Circuito Regional foi, como
de costume, na Quinta do Furão em Santana.
Este local, sendo tão aprazível, atrai sempre
muitos jogadores. Contámos, este ano, com 14
pares.
Carlos Luiz e Miguel Teixeira foram os
vencedores, 0,2% à frente de José Macedo e João
Machado. Eduardo Fernandes e Robert Snapper
ficaram a 0,3% do segundo posto.
Na classificação com “handicap”, os vencedores
foram Fernando Ribeiro e Pedro Morgado. Em
segundo lugar ficaram Bianca Baracchi e Luís
Correia. Na terceira posição ficaram Bruno Macedo
e Ricardo Luiz.
Toda a informação, incluindo classificações,
frequências, fichas pessoais e mãos, pode ser
consultada na página da prova.
Depois do torneio ter terminado, realizou-se o
tradicional jantar de entrega de prémios relativos à
época de 2017.

Nos dias 23 e 24 de fevereiro realizou-se o
Torneio Comemorativo dos 25 anos do Comando
Operacional da Madeira. Este evento, realizado na
messe de oficiais desta unidade militar tem sempre
uma boa participação de jogadores, atraídos pela
hospitalidade dos organizadores e pela vista ímpar
sobre a baía do Funchal.
Sophie Leroux e Francis Gouffé foram os
vencedores do torneio, com 59,17%.
Laura Woodruff e Henrique Ribeiro venceram a
classificação “handicap”.
O primeiro Par Militar foi o par constituído por
Carlos Fonseca Alferes e Joaquim Barbosa.
Pedro Morgado e Filomena Morgado foram o
primeiro Par Misto.
Toda a informação, incluindo classificações,
frequências, fichas pessoais e mãos, pode ser
consultada na página da prova.
No fim da prova realizou-se um convívio onde
foram entregues os prémios.

Regime de Apoios ao Desporto

Simultâneo Mundial

Em virtude de uma interpretação mais correta da
legislação relativa ao regime de apoios nas
deslocações ao continente em representação da
Região apontada pela Direção Regional de Juventude
e Desporto, foi necessário rever as nossas regras.
A partir de agora, apenas os três primeiros
classificados poderão ser elegíveis e deverão ser as
formações que se apresentaram na competição de
apuramento.
_______________________

Na passada quarta-feira realizou-se uma sessão
do simultâneo mundial. Foi a sessão referente ao
dia 29 (Set 2) realizada antecipadamente.
Os vencedores locais foram João Machado e José
Macedo tendo feito uma média de 60,48%.
Na classificação mundial disponível aquando da
escrita deste artigo, o referido par estava em 12º
lugar, com 66%, em 514 pares.
São, assim, o primeiro par português e o 5º
Se tem uma história ou um jogo engraçado que queira
europeu nesta sessão.
partilhar
não hesite em contactar-nos. Precisamos do
Toda a informação, incluindo classificações,
contributo
de todos para tornar este boletim num veículo
frequências, fichas pessoais e mãos, pode ser
de
divulgação
de todos para todos.
consultada na página da prova.
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ÍMPAR OU IMPERFEITO? – Sinalização de
naipes e a sua importância
Por Laura Woodruff
A jogar contra 4 Copas, você saiu com o ás
de espadas e deparou-se com este morto:
J
AKJ9543
63
10 8 2
O que precisa saber do seu parceiro?
Deve continuar espadas? Que outro naipe
deve jogar?
Não interessa qual o sistema de sinalização
que joga – Par-Impar, alta encorajante,
contagem – nestas situações não pode arriscar
confundir o seu parceiro: É demasiado
importante.
Vamos supor que joga par-impar. O parceiro
tem o 10, o 9 e o 5. O 5 indica que ele gosta
muito de espadas. O 9 diz que gosta “mais ou
menos”, mas não tem bem a certeza. O 10 diz
“Joga, por favor, um Ouro” (pelo menos, ele diz
que não quer espadas, já que o 10 é a única
carta par que ele tem, mas você não sabe isso
nessa altura). Não há uma carta que ele possa
jogar para que você vire Paus.
Na mão seguinte, você sai com o seu 4 de
paus singleton, contra 2 .
A 10
K63
A96
KJ963
KJ
AQJ982
J 10 4 3
4
Começa o carteio:
4, 3, 8, A
Q, J, 6, 7
Você joga o Ás de copas, o seu parceiro joga
o 5, e você vai jogar mais uma copa, assumindo
que o seu parceiro vai cortar (que outra razão
teria ele para pedir copas?) Você tem o rei de
trunfo, mas o seu parceiro não sabe que corta
paus mais uma vez. Como é que lhe indica o que
deve jogar quando estiver em mão?
Jogar agora a Dama de copas pode ser
tentador mas pense melhor: Se o parceiro achar
que você quer ouros, o declarante vai ganhar a
vaza, tirar o seu último trunfo e baldar a copa
perdente no ás de ouros.

A solução, nestes casos, é todas as cartas serem
Lavinthal. Acabam-se os pares e ímpares, acabam-se as
contagens: Todas as cartas mostram preferência de
naipe.
Na primeira mão o parceiro joga o 5. Você está a olhar
para
A 7 4 3 2, portanto, sabe que o 5 é a carta mais
baixa que ele tem. Está a chamar a paus.
Este é o jogo completo:
J
AKJ9543
63
10 8 2
A7432
8
K85
J653

10 9 5
10
J 10 7 4 2
AK97
KQ86
Q762
AQ9
Q4

Se não virar paus, o declarante via destrunfar e baldar
dois paus perdentes do morto nas figures grandes de
espadas. Vai fazer 11 vazas.
Na segunda mão jogue o 2 para indicar ao parceiro
que pode jogar paus. Você corta esta vaza de paus com
o seu rei de trunfo e joga mais uma copa, que o parceiro
corta de novo. O parceiro tinha
Q975, portanto, ainda
faz a dama de trunfo e o contrato é derrotado por 1
vaza. Se não tivesse havido o segundo corte a paus o
contrato estaria ganho.
Pode jogar o seu sistema de sinalização preferido na
maior parte do tempo, mas, em algumas situações, o
mais importante é dar indicação clara ao parceiro de qual
o naipe que ele deve jogar. Não pode correr o risco de
haver enganos quando o parceiro não tem uma carta par
pequena ou uma carta ímpar. Portanto:
a) Quando está a jogar para o corte do parceiro, a
sua carta é preferência de naipe: Se é pequena,
você que o mais baixo dos ouros dois naipes; Se
é grande, você que o naipe mais alto; Se é uma
carta média, você não se importa que ele
continue com o seu naipe.
b) Quando há um singleton no morto, ou quando
ambos saibam que o declarante tem um
singleton (por ex. Se ambos tiverem declarado
esse naipe no leilão): Se jogar uma carta grande
– Ás ou Rei – a carta do parceiro é preferência
de naipe.
c) Quando a contagem é perfeitamente conhecida,
não há razão para dar contagem – todas as
cartas são preferência de naipe.
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CALENDÁRIO 2018
DATA

SIM

ABRIL

01
02

Páscoa
1

Simultâneo 2ª

05

CR Equipas Open

06, 07

CN Equipas Pares Open

09

1

12, 13, 14
16

Simultâneo 2ª
CR Equipas Open

1

Simultâneo 2ª

19

CR Equipas Open

20, 21, 22

CN Equipas 2as Categorias

23

1

Simultâneo 2ª

25

Dia da Liberdade - 4ª Feira

26

CR Equipas Open

27 a 01

Circuito Regional 2 - Torre Praia - Porto Santo

DATA

SIM

01

MAIO
Dia do Trabalhador - 3ª Feira

03

1

Simultâneo 5ª

07

1

Simultâneo 2ª

08 a 13

Grande Prémio de Portugal

10

CR Clubes

14

1

Simultâneo 2ª

17 (18 e 19)
21

CR Clubes
1

Simultâneo 2ª

24

CR Clubes

25, 26

CN Pares Promoção

28

1

Simultâneo 2ª

30

1

Simultâneo 5ª - Antecipado

31
DATA

Corpo de Deus - 5ª feira
SIM

01, 02 e 03

JUNHO
CN de Equipas Open - Apuramento (ARBN)

04

1

Simultâneo 2ª

07

1

Simultâneo 5ª

10

Dia de Portugal - Domingo

11

1

Simultâneo 2ª

14

1

Simultâneo 5ª

18

1

Simultâneo 2ª

21

1

Simultâneo 5ª

22, 23

CN Clubes 1ª e 2ª Divisão

25

1

Simultâneo 2ª

28

1

Simultâneo 5ª

29 e 30

Circuito Regional 3 - Estalagem do Vale - São Vicente
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