
 
 
Comunicado 
 
Caros Bridgistas, 
 
Após uma semana experimental em que realizámos com grande êxito dois torneios 
de 10 mesas cada, abriremos o CBL a partir da próxima segunda-feira, dia 31.5.2021. 
Dada a situação atual o horário será das 14 horas às 22:30, com serviço de bar e 
restaurante, todos os dias úteis. 
Começaremos com torneios de pares presenciais todos os dias da semana, tendo, 
por enquanto, uma limitação de 12 mesas, para estrito cumprimento das regras 
estabelecidas. 
 
Segundas-feiras - 15:30 - 16 mãos 
Terças-feiras - a definir 
Quartas-feiras - 19:30 - 20 mãos 
Quintas-feiras - 17:30 - 18 mãos 
Sextas-feiras - 15:30 - 16 mãos 
 
Considerando a limitação de mesas, é recomendada a inscrição prévia nos torneios 
por telefone (213877751) ou e-mail (centrodebridge@gmail.com). 
O custo por jogador, considerando o reduzido número de mãos jogadas, será de 8 
euros para não sócios e 6 euros para sócios. 
Nos torneios de 24 mãos ou mais, o custo será de 10/8. 
 
As mesas estão protegidas com separadores acrílicos e tapete de acetato, 
distanciadas 4 metros de centro a centro e separadas por biombos transparentes. 
A bridge mate fica exclusivamente na posição N e os jogadores E/W transportam as 
bidding boxes consigo, até ao final do torneio. 
Cada mesa terá o seu conjunto de jogos. 
Cada jogo será jogado ao mesmo tempo em cada mesa. 
A mudança de posição será feita por instrução do árbitro, e é recomendada a 
permanência à mesa até à mudança de posição. 
Existe uma porta de entrada e uma de saída na sala principal, e no corredor deverá 
ser mantido o distanciamento recomendado. 
O uso de máscara é obrigatório, exceto à mesa de jogo. 
No final de cada sessão, todo o material utilizado será desinfetado. 
 



Estão abertas as inscrições para sócios do CBL, mediante candidaturas, tendo um 
custo anual correspondente a uma quota mensal de 20 euros. 
Ser sócio do CBL permite a frequência e utilização das instalações e uma redução 
substancial nos custos de torneios e carteado. 
 
Venha visitar-nos e regressar aos torneios ao vivo! 
 
Mantemos os torneios do RealBridge nos horários habituais de domingos às 17:30, 
segundas e quintas às 21 horas. 
 


