
BOLETIM DA
FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE BRIDGE

1 | 22
Nᵒ 25
NOVEMBRO 2020 

BOLETIM DA
FEDERAÇÃO PORTUGUESA 

DE BRIDGE

Nᵒ 25 — NOVEMBRO 2020



BOLETIM DA
FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE BRIDGE

6 | 22
Nᵒ 25
NOVEMBRO 2020 

BRIDGE ESCOLAR

No ano lectivo de 2018-2019, decorreu no Colégio de São Gonçalo, em Amarante, um 
curso de iniciação ao Bridge. O curso de “mini-bridge” foi ministrado pelo monitor e 
árbitro nacional Pedro Álvares Ribeiro às quatro turmas de 9º ano (82 alunos), com o 
objectivo de estimular o raciocínio matemático e dedutivo. Cada aula teve a duração 
de uma hora. No total, cada aluno teve 10 aulas. No final do curso foi realizado um 
teste de avaliação, com resultados muito positivos. Realizou-se ainda um torneio, em 
que participaram a quase totalidade dos formandos.

Do ponto de vista pedagógico, no 1º período lectivo a disciplina teve como génese 
uma forte ligação com a Matemática, na qual um professor da área aplicou a 
metodologia de resolução de problemas em situações promotoras do cálculo mental 
e do raciocínio determinístico em várias áreas. Esse estímulo inicial seria alavancado 
no 2.º período, através da aplicação ao mini-bridge de algumas ferramentas dedutivas 
previamente adquiridas, num contexto diferenciador das oportunidades criadas nas 
disciplinas mais tradicionais do currículo.

Do ponto de vista “desportivo”, o curso também teve como objetivos fomentar as 
vertentes social e ética, aliadas à competição. Um “bom aluno” na disciplina foi 
aquele que interiorizou a mecânica do jogo no domínio do vocabulário fundamental 
e na postura à mesa, e que respeitou regularmente um algoritmo inicial determinado 
pelo monitor.
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Na sequência desta experiência piloto, graças à visão e ao entusiasmo do Dr. Pedro 
Nuno Alves, Director Pedagógico do Colégio de São Gonçalo, “reconhecendo no 
Bridge uma importante função educativa na sociedade moderna, pelos efeitos 
positivos aduzidos, quer na área sócio-emocional quer na área cognitiva”, o Bridge 
passou a ser disciplina curricular, a partir do 7º ano, e será ministrado até ao 9º ano.
No ano lectivo 2019-2020, a nova disciplina BRIDGE-1 foi frequentada por 55 alunos 
do 7º ano. No presente ano lectivo (2020-2021), a disciplina BRIDGE-1 está a ser 
frequentada por 40 alunos do 7º ano e a disciplina BRIDGE-2 por 50 alunos do 8º ano.

Tendo em vista o apoio logístico e financeiro a este projecto, foi estabelecido um 
protocolo entre o Colégio de São Gonçalo e a Associação Regional de Bridge do Norte 
(ARBN), protocolo que será estendido à FPB.

A Direcção da FPB vê com muito interesse a possibilidade de alguns destes formandos 
poderem participar nos próximos Campeonatos da Europa da categoria Sub-16.


