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I N T R O D U Ç Ã O  

NOTAS GERAIS E OBJECTIVOS 

 
Depois do primeiro contacto com o bridge, é tempo de detalhar os conceitos aprendidos nas 
diferentes vertentes do jogo:  
 
LEILÃO 
Após uma breve revisão do esquema de aberturas e respostas, este módulo irá analisar, em 
detalhe, as mais comuns situações de leilão, introduzir algumas ferramentas úteis, desenvolver os 
conceitos de sequências forçantes e não forçantes e dedicar uma particular atenção à avaliação da 
mão em função das informações recebidas ao longo do leilão. 
 
CARTEIO e FLANCO 
O jogo da carta será desenvolvido através, principalmente, das mãos seleccionadas para cada aula. 
- Fazer o plano de jogo, contando vazas ganhantes (ST) e perdentes (trunfo); desenhar uma 
estratégia para encontrar as vazas em falta ou para eliminar as perdentes em excesso. 
- A importância das sinalizações em defesa 
- A escolha da carta de saída 
- À descoberta das mãos fechadas 
 
ESTRATÉGIA 
- Primeiras noções de bridge competitivo: como e quando intervir no leilão adversário, como 
defender-se das intervenções 
- Principais ferramentas no bridge competitivo 
 
OBJECTIVO 
No final deste módulo, pretende-se que os participantes estejam aptos a entender os principais 
factores a ter em conta no bridge de competição e a participarem em primeiras experiências 
competitivas, ainda circunscritas ao universo da formação. 

Luís Oliveira 
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A B E R T U R A S  

QUADRO EXPLICATIVO    

 

1. Prioridades do leilão 

Todo o sistema de marcação está condicionado à procura de fit de 8 ou mais cartas em naipe rico. 
No entanto, a característica mandatória no leilão é o conhecimento das zonas de força do abridor 
e do respondente. 

Sabemos que para abrir um jogador precisa de ter 12 ou mais pontos e que para responder a uma 
abertura são precisos 6 pontos ou mais. 

Sabemos, por outro lado, que existem prémios de pontuação em função do tipo de contrato 
alcançado: contratos parciais, contratos de partida, pequenos e grandes chelemes. 

Cada marcação reporta a dois factores: força e distribuição. No mundo perfeito, a descrição 
rigorosa destes dois factores deverá conduzir o par ao contrato ideal. Mas o mundo do bridge, 
como todos os outros, está longe de ser perfeito. Em linguagem simbólica, podemos afirmar que o 
conceito de perfeição em bridge é como o de infinito na matemática. O objectivo não é alcançá-la, 
mas fazer tender para. E quanto mais longe conseguirmos chegar, maior será a recompensa. 

2. As aberturas 

Uma abertura em naipe ao nível 1 transmite uma informação muito pouco precisa ao parceiro: 

- Força: uma abertura em naipe ao nível 1 mostra uma força compreendida entre 12 e 21 pontos. 

- Distribuição: número mínimo de cartas no naipe de abertura. Algumas deduções sobre a 
abertura podem ser feitas. Por exemplo: se a abertura foi em 1♣ ou 1♦, pode deduzir-se que o 
abridor não tem ricos de 5 cartas (afirmação nem sempre verdadeira). Se a abertura foi em 1♥, o 
abridor tem, no mínimo, 5 cartas de copas e tem mais copas que espadas  

O sistema de marcação está orientado, preferencialmente, para detectar a existência de fit (8+ 
cartas) em naipes ricos (♥/♠) 
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Tenho entre 12H a 21H e um naipe rico de 5+ cartas? 

Abro ao nível 1, no naipe rico 

Tenho entre 15H a 17H balançados, sem naipes ricos de 5+ cartas? 

Abro em 1ST 

Tenho entre 12H a 21H, mas nenhuma das condições anteriores ? 

Abro no naipe pobre mais comprido ou, em caso de igualdade no de ranking superior, excepto 
com 3-3 nos naipes menores em que se abre em 1♣ 

ABERTURA PONTOS COMENTÁRIO 

1♣ 12-21H 3+ cartas no naipe de abertura. 

1♦ 12-21H 4+ cartas no naipe de abertura. * 

1♥/♠ 12-21H 5+ cartas no naipe de abertura. 

1ST 15-17H Mão balançada ou semi-balançada, sem ricos de 5 cartas. 

2♣ 21/23DH Forte indeterminado. Se mão balançada, 22-23H 

2♦ 23+ Forçante a partida com qualquer distribuição. 

2♥/♠ 6-11 6 cartas no naipe de abertura, sem 4 cartas no outro rico 

2ST 20-21H Mão balançada, pode ter 1 rico de 5 cartas (naipe não sólido). 

3♣/♦/♥/♠ 6-11H Barragem. 7 cartas com 2 figuras no naipe. 

3ST - 7 cartas em ♣ ou ♦. Naipe de ARDVxxx, sem valores laterais. 

4♣/♦/♥/♠ 6-11H Barragem. 8 cartas com 2 figuras no naipe. 

* NOTA: Com um 4-4-3-2, 4-4 em ricos e 3 cartas de oiros a abertura é em 1♦ 
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EXEMPLOS DE ABERTURAS 

♠R43 
♥AV103 
♦AD2 
♣976 

♠D3 
♥AV3 
♦AD2 
♣109873 

♠AR4 
♥DV10 
♦D32 
♣D832 

♠R43 
♥AV10 
♦AD32 
♣976 

♠V96 
♥A10 
♦RD32 
♣R832 

♠V96 
♥A2 
♦RD10852 
♣R3 

1♣ 1♦ 
 

♠R4 
♥AV1032 
♦AD2 
♣976 

♠RD 
♥V10932 
♦AD542 
♣3 

♠AR42 
♥DV1098 
♦- 
♣DV32 

♠D9432 
♥AR1054 
♦A2 
♣6 

♠V9654 
♥A10 
♦RD3 
♣RD2 

♠AR765 
♥2 
♦RD52 
♣R32 

1♥ 1♠ 
 

♠R4 
♥AV102 
♦ADV2 
♣976 

♠RD42 
♥V1093 
♦AD 
♣RV3 

♠D102 
♥R4 
♦AR10983 
♣R32 

♠D9432 
♥AR4 
♦AD2 
♣RD 

♠DV65 
♥ADV10 
♦RD3 
♣AD 

♠AR5 
♥D108 
♦ADV52 
♣RD 

1ST 2ST 
 

♠R2 
♥AR102 
♦ADV2 
♣AV6 

♠ARDV543 
♥- 
♦AR 
♣R832 

♠3 
♥ADV3 
♦ARDV32 
♣R2 

♠2 
♥AD4 
♦ARV1054 
♣AD2 

♠53 
♥ADV1098 
♦D32 
♣82 

♠RV10965 
♥3 
♦R832 
♣32 

2♣ 2♦ 2♥ 2♠ 
 

♠2 
♥542 
♦R2 
♣AR106542 

♠ARD5432 
♥- 
♦32 
♣10932 

♠3 
♥V3 
♦1095 
♣ARDV765 

♠32 
♥432 
♦ARV10754 
♣2 

♠3 
♥ADV109876 
♦V3 
♣32 

♠AR1095432 
♥2 
♦32 
♣32 

3♣ 3♠ 3ST 3♦ 4♥ 4♠ 
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R E S P O S T A S  

RESPOSTAS A ABERTURAS AO NÍVEL 1 

 

1. Lembra-se do objectivo? 

A primeira questão colocada pelo abridor era  

“Tenho 12 ou mais pontos ?” seguida de “Tenho um naipe rico de 5 cartas?”. 

A primeira prioridade do campo é detectar um possível fit em naipe rico.  

Logo, as primeiras questões para o respondente são: 

“Tenho pontos suficientes para responder ?” seguida de “Existe, ou pode existir, fit em naipe 
rico?” 

2. A atitude do respondente 

Em primeiro lugar o respondente necessita de 6+H ou 6+DH caso haja fit, para responder a uma 
abertura em naipe ao nível 1 em naipe, qualquer que ela seja. Caso contrário, deve passar. 

Verificada esta condição, dois casos se podem verificar: 

a) O parceiro abriu em naipe rico. Se tiver 3+ cartas no naipe existe fit e ele deve ser expresso de 
imediato (salvo para mãos muito fortes que veremos adiante). Caso não tenha 3 cartas de apoio, o 
respondente muda de naipe ou marca ST, nas condições que veremos em seguida. 

EXISTE FIT EM RICO (3+ cartas de apoio) 
PONTOS MARCAÇÃO 
6 – 10 DH Apoio ao nível 2 
11 –12 DH Apoio em salto, ao nível 3 – zona de convite 

13 – 15 DH Apoio em duplo salto, ao nível de partida em rico 
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NÃO EXISTE FIT EM RICO (menos de 3 cartas de apoio) 
6-10H 11+H 

Balançada   Não balançada   Balançada   Não balançada   

1ST 1♠* ou 1ST 
2ST = 11-12 
3ST = 13-15 

Marcar naipe de 
5+ cartas 

* NOTA:::  Só após abertura em 1♥, sem 3 cartas de copas e com 4+ espadas 

b) O parceiro abriu em naipe pobre. A possibilidade de haver um fit em naipe rico existe sempre 
que o respondente possua um naipe rico de 4+ cartas. Nesses caso, deve o respondente anunciar o 
seu naipe rico de 4+ cartas, atendendo às seguintes regras: 

- Com 4-4 em ricos, anunciar o naipe de copas em primeiro lugar 

- Com 5-5 em ricos, anunciar o naipe de espadas em primeiro lugar 

- Com 4 oiros e 4 cartas num dos naipes ricos, deve anunciar o naipe rico em primeiro lugar 

- Com 5 cartas de oiros e 4 cartas num dos naipes ricos e com pontuação inferior a 12H, 
deve anunciar o naipe rico em primeiro lugar 

Não tendo o respondente 4+ cartas em naipe rico as alternativas são: 

- marcar ST 

- dar o fit no naipe de abertura 

- anunciar o outro naipe pobre 

O RESPONDENTE NÃO TEM RICOS DE 4 CARTAS 
BALANÇADA   DESBALANÇADA S/FIT   DESBALANÇADA C/FIT   

6 – 10 H* 1ST Mudança naipe, nv 1 Apoio simples 
11 –12 H 2ST 

Mudança de naipe, nv 2 
Apoio em salto 

13 – 15 H 3ST Mudança de naipe 
* NOTA: Após abertura em 1♣, a marcação de 1ST promete 8-10H 

EM RESUMO: 

- Um respondente mínimo que não tem fit com o parceiro nem naipe anunciável, tem de 
usar a marcação de 1ST, mesmo com mãos não balançadas 

- As marcações de ST em salto, mostram sempre mãos balançadas 

- Uma mudança de naipe do respondente, ao nível 2, promete 5 cartas, se naipe rico (1♠ - 
2♥) ou 4+ cartas se naipe pobre e 11+ pontos 
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EXEMPLOS DE RESPOSTAS A ABERTURAS 

♠R43 
♥AV10 
♦9832 
♣976 

♠R3 
♥AV32 
♦9832 
♣1098 

♠AR42 
♥DV108 
♦32 
♣D83 

♠54 
♥DV107 
♦AV32 
♣976 

♠V9632 
♥A10543 
♦R2 
♣2 

♠962 
♥A2 
♦RD10852 
♣43 

Abertura: 1♣ Abertura: 1♣ Abertura: 1♣ Abertura: 1♦ Abertura: 1♣ Abertura: 1♣ 
Resposta: 

1ST 
Resposta: 1♥ Resposta: 1♥ Resposta: 1♥ Resposta: 1♠ Resposta: 1♦ 

 

♠R432 
♥AV10 
♦98 
♣9765 

♠R3 
♥AV32 
♦9832 
♣1098 

♠A42 
♥DV10 
♦RV2 
♣AD83 

♠V54 
♥107 
♦V32 
♣AD876 

♠A32 
♥AV3 
♦R2 
♣V10982 

♠962 
♥R2 
♦RD1085 
♣432 

Abertura: 1♥ Abertura: 1♠ Abertura: 1♦ Abertura: 1♦ Abertura: 1♠ Abertura: 1♦ 
Resposta: 2♥ Resposta: 

1ST 
Resposta: 

2♣* 
Resposta: 

1ST 
Resposta: 4♠ Resposta: 3♦ 

*Apesar da mão balançada, com configuração para uma resposta em ST, a força (17H) é superior 
ao limite das marcações directas de ST pelo que a opção é a mudança de naipe.  
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R E B I D E  D O  A B R I D O R  

APÓS RESPOSTA A UMA ABERTURA AO NÍVEL 1 

 

1. Zonas de pontuação do abridor 

Uma abertura em naipe, ao nível 1, situa-se entre os 12H e os 21H. O rebide é a fase do leilão em 
que o abridor vai clarificar a força da abertura, situando-a num dos três grupos seguintes: 

ZONAS DE FORÇA DE UMA ABERTURA AO NÍVEL 1 
PONTOS MARCAÇÃO 
12 –15H Zona 1 ou mínima 
16 –18H Zona 2 ou de convite 
19 – 21H Zona 3 ou de partida 

 
2. Lista de questões para o abridor 

a) O respondente apoiou o naipe rico de abertura. Como continuar ? 
As vozes de apoio são limitadas. Logo o abridor tem um conhecimento quase exacto da força 
combinada do campo.  

O RESPONDENTE APOIOU O NAIPE RICO DE ABERTURA 
ABERTURA RESPONDENTE REBIDE 
12 – 15 H Apoio mínimo PASSE 

Apoio em salto PASSE com 12DH 
PARTIDA com 13-14DH 

Apoio em duplo salto PASSE 
16 –18 H Apoio mínimo CONVITE ou TRIAL-BID* 

Apoio em salto PARTIDA 
Apoio em duplo salto PASSE se 15 – 16DH 

CONVITE A CHELEME se 17 – 18DH 
19 – 21 H Apoio mínimo PARTIDA 

Apoio em salto CONVITE A CHELEME 
Apoio em duplo salto BLACKWOOD 

* NOTA: O trial-bid será tratado noutro capítulo. 

Capí tu lo  

III 



 Rebide do abridor após resposta a uma abertura ao nível 1
 ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Refª.: sis_ini02 Versão: 1.1 Autores: Bé Oliveira e Luís Oliveira  - 11 
- 

b) O abridor tem 4 cartas no naipe rico anunciado pelo respondente. Como continuar?  
Neste caso, a mão do respondente não está limitada. Logo vai ser o abridor a definir a sua zona de 
força, deixando a decisão sobre o contrato final para o respondente. 

O ABRIDOR TEM APOIO NO NAIPE RICO DO RESPONDENTE 
ABERTURA REBIDE 
12 – 15 DH Apoio mínimo 
16 – 18 DH Apoio em salto 
19 – 21 DH Apoio em duplo salto 

c) Ainda há possibilidade de fit no naipe rico não anunciado. Como continuar ? 

O ABRIDOR TEM 4 CARTAS NO NAIPE RICO NÃO FALADO 
PONTOS MARCAÇÃO 

12 – 16 DH Se possível anunciar o naipe ao nível 1.  
18+ DH Anunciar o naipe rico não falado ao nível 2 (inversa) 

d) O abridor tem uma mão balançada. Não sendo ainda possível anunciar um fit em naipe rico, 
como continuar ? 
Chama-se a atenção para o facto de haver algumas diferenças no rebide do abridor para mãos 
balançadas quando a abertura foi num naipe pobre ou num naipe rico. 

O ABRIDOR TEM UMA MÃO BALANÇADA, SEM FIT 
PONTOS ABERTURA RESPONDENTE MARCAÇÃO 
12 – 14H Naipe pobre Naipe anunciado ao nível 1 1ST  

Naipe anunciado ao nível 2 2ST 
18 – 19H 1X Naipe anunciado ao nível 1 2ST 

Naipe anunciado ao nível 2 3ST 
12 – 14H Naipe rico Naipe anunciado ao nível 1 1ST 

Naipe anunciado ao nível 2 Novo naipe ou repete 
naipe de abertura 

15 – 17H Naipe rico Naipe anunciado ao nível 1 Naipe pobre de 3 ou 4 
cartas, seguido de ST 

Naipe rico Naipe anunciado ao nível 2 2ST 

e) O abridor tem uma mão de estrutura unicolor. Qual o rebide ? 

O ABRIDOR TEM UMA MÃO UNICOLOR 
PONTOS MARCAÇÃO 

12 – 15 DH Repete o naipe de abertura ao nível mínimo  
16 - 18 DH Repete o naipe de abertura em salto 
19 – 21 DH Se naipe rico, repete-o ao nível de partida 
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f) O abridor tem uma mão bicolor. Como descrever a abertura ? 

O ABRIDOR TEM UMA MÃO BICOLOR 
PONTOS MARCAÇÃO 
12 – 17 H Marca o novo naipe ao nível 2 se este for de ranking 

inferior ao naipe de abertura. Caso contrário, terá de 
repetir o naipe de abertura 

18+ H Marca o novo naipe em salto se este for de ranking 
inferior ao naipe de abertura. É uma sequência forçante 
de partida 

18+ H Marca o novo naipe ao nível 2 se este for de ranking 
superior ao naipe de abertura. É uma inversa. 

Nesta lista de questões foi, propositadamente, omitida a questão do apoio do abridor a um naipe 
pobre anunciado pelo respondente. Isto porque o tratamento destes casos (raros) é do âmbito de 
uma fase mais avançada da formação. No entanto, ficam algumas linhas gerais de orientação: 

1 – Não havendo fit em naipes ricos, o leilão deve evoluir para a pesquisa de contratos em ST, 
mesmo com fit em naipe pobre. 

2 – As partidas em naipes pobres requerem fit de, pelo menos, 9 cartas e são mãos não 
balançadas. 

3 – O apoio do abridor a um naipe pobre anunciado pelo respondente ao nível 2 é feito com uma 
mão não balançada e uma abertura da zona 2 ou 3. 

Finalmente, quando a resposta à abertura foi em ST, o rebide do abridor obedece às mesmas 
normas definidas para o rebide após resposta em naipe. 
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EXEMPLOS DE REBIDES DO ABRIDOR 

♠RD3 
♥AV10 
♦982 
♣R76 

♠RD43 
♥AV2 
♦982 
♣R98 

♠AR42 
♥DV1087 
♦32 
♣D3 

♠ADV 
♥DV1073 
♦AV3 
♣R6 

♠D42 
♥DV1073 
♦AV3 
♣R6 

♠54 
♥DV1073 
♦AD53 
♣R6 

LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO 
1♣ 1♥ 1♣ 1♥ 1♥ 2♥ 1♥ 1♠ 1♥ 2♣ 1♥ 2♣ 
Rebide: 1ST Rebide: 

1♠ 
Rebide: 
PASSE 

Rebide: 
2ST 

Rebide: 
2ST 

Rebide: 
2♦ 

 

♠AR42 
♥DV1087 
♦AV2 
♣3 

♠3 
♥ARV872 
♦A82 
♣R98 

♠AR42 
♥AR1098 
♦A32 
♣3 

♠ARV109 
♥2 
♦AD632 
♣A6 

♠D96 
♥AD43 
♦RD432 
♣2 

♠R96 
♥ADV3 
♦AR432 
♣2 

LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO 
1♥ 2♥ 1♥ 1♠ 1♥ 1ST 1♠ 1ST 1♦ 1♠ 1♦ 1♠ 

Rebide: 
3♦ 

Rebide: 
3♥ 

Rebide: 
2♠ 

Rebide: 
3♦ 

Rebide: 
2♦ 

Rebide: 
2♥ 

 

♠AR32 
♥DV10 
♦AV32 
♣R3 

♠AR32 
♥DV10 
♦ARV32 
♣3 

♠A10 
♥A98 
♦A432 
♣D543 

♠9 
♥AV10 
♦AR432 
♣DV98 

♠- 
♥AD10 
♦AR432 
♣AD983 

♠R963 
♥AR3 
♦AR432 
♣2 

LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO 
1♦ 1♥ 1♦ 1♥ 1♦ 2♣ 1♦ 2♣ 1♦ 2♣ 1♦ 1♠ 

Rebide: 
2ST 

Rebide: 
2♠ 

Rebide: 
2ST 

Rebide: 
3♣ 

Rebide: 
4♣ 

Rebide: 
4♠ 
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V O Z E S  F O R Ç A N T E S  E  N Ã O  F O R Ç A N T E S  

LINHAS ORIENTADORAS 

 

O segredo para descobrir o melhor contrato é simples: 

1 – Existe ou não fit 

2 – Qual a força combinada do campo 

Quanto mais cedo estas conclusões forem tiradas melhor, para não se ultrapassar o nível de 
segurança. Seja o abridor, seja o respondente, limita-se a força da mão sempre que: 

- se marca ST 

- se apoia um naipe marcado pelo parceiro 

- se repete um naipe já marcado pelo próprio 

Em qualquer destas situações será o parceiro a decidir o contrato final.   

Um auxílio precioso para o seu leilão é nunca perder de vista as 3 zonas de força de que falámos 
no capítulo anterior – zona 1 ou mínima, zona 2 ou de convite, zona 3 ou de partida. Existem 5 
tipos diferentes de marcações, no que respeita à reacção que provocam no parceiro. São elas: 

- Forçantes de partida  

- Forçantes por uma volta  

- Convites 

- Mínimo 

- Desistência 

Vamos analisar cada uma delas: 

Capí tu lo  
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Forçantes de partida  

O parceiro não pode passar até se atingir o limite de partida 

Pelo abridor 

---    Marcação de bicolor em salto    

1♦ Passe 1♥ Passe 
3♣    

---    Cue-bid, excepto em situações convencionais que não estão no âmbito deste curso   

1♣ Passe 1♥ 1♠ 
2♠    

---    Abertura em 2♦   

Pelo respondente 

---    Resposta a uma abertura com mudança de naipe em salto   

1♣ Passe 2♥  
---    Marcação de naipe em salto após abertura em 1ST   

1ST Passe 3♥  
---    O 4º naipe ( a estudar noutro capítulo deste curso )   

1♦ Passe 1♥ Passe 
1♠ Passe 2♣  

Forçantes por uma volta de leilão  

O parceiro tem de voltar a falar mas o leilão pode terminar antes de partida 

Pelo abridor 

---    Marcação de uma inversa.   

1♦ Passe 1♠ Passe 
2♥    

As sequências de inversa, não sendo forçantes de partida, são-no na grande maioria das 
situações. Adiante estudaremos as formas de poder parar antes de partida após inversa   

---    Marcação de um novo naipe após estar encontrado o fit (trial-bid a ser estudado mais à 
frente)   

1♥ Passe 2♥ Passe 
3♦    
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---    Abertura em 2♣.    
Sendo uma abertura forte mas de distribuição desconhecida, a voz é forçante por 1 volta, 
até que a mão do abridor se defina   

Pelo respondente 

---    Qualquer mudança de naipe   

1♦ Passe 1♥  
---    Um novo naipe após o abridor ter declarado apoio    

1♦ Passe 2♥ Passe 
2♥ Passe 3♣  

---    O STAYMAN sobre a abertura de 1ST ou 2ST   

Convites  

São vozes positivas, mas o parceiro pode passar  

Pelo abridor 

---    A abertura em 2♣. Depois de definida a natureza da abertura o respondente pode passar   

---    As aberturas de 1ST e 2ST   

---    Apoio em salto no naipe do respondente   

1♦ Passe 1♥ Passe 
3♥    

---    Remarcar em salto o naipe de abertura   

1♦ Passe 1♥ Passe 
3♦    

---    Subir o nível da resposta de 1ST do parceiro (2ST)   

1♥ Passe 1ST Passe 
2ST    

---    Marcar ao nível 3 um naipe apoiado, ao nível mínimo, pelo parceiro*   

1♥ Passe 2♥ Passe 
3♥    

* Para muitas parcerias esta sequência não é forcing, mostrando uma abertura de zona 1 com 6 
cartas no naipe. Em fases mais adiantadas da formação, voltaremos a este tema 
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Pelo respondente 

---    Apoio em salto no naipe de abertura, directamente ou depois de uma mudança de naipe*.   

1♥ Passe 3♥  
Ou 

1♦ Passe 1♥ Passe 
2♣ Passe 3♦  

---    Marcar ao nível 3 um naipe apoiado, ao nível mínimo, pelo parceiro   

1♦ Passe 1♥ Passe 
2♥ Passe 3♥  

---    Qualquer marcação de 2ST em qualquer altura do leilão   

1♦ Passe 1♥ Passe 
2♣ Passe 2ST  

---    Remarcar, em salto, o naipe de resposta   

1♦ Passe 1♥ Passe 
2♣ Passe 3♥  

---    Marcar, ao nível 3, naipe rico anunciado pelo abridor em resposta ao STAYMAN   

1ST Passe 2♣  Passe 
2♥ Passe 3♥  

Vozes mínimas  

Vozes não forçantes, sem ambições  

Pelo abridor 

---    Apoio simples no naipe do respondente.   

1♦ Passe 1♥ Passe 
2♥    

---    Remarcar, ao nível mínimo, o naipe de abertura   

1♦ Passe 1♥ Passe 
2♦    

---    Rebide de ST, ao nível mínimo   

1♦ Passe 1♥ Passe 
1ST    

---    Anúncio de um bicolor económico se bem que, nestas sequências, a mão pode ter até 17H. 
Mas um respondente mínimo pode passar...   

1♦ Passe 1♥ Passe 
2♣    
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Pelo respondente 

---    Apoio simples no naipe de abertura, directamente ou depois de uma mudança de naipe   

1♦ Passe 1♥ Passe 
1♠  Passe 2♠  

---    Remarcar, ao nível mínimo, o naipe de resposta   

1♦ Passe 1♥ Passe 
1♠  Passe 2♥  

---    Qualquer marcação ou rebide de 1ST   

1♦ Passe 1♥ Passe 
1♠  Passe 1ST  

Desistências  

O parceiro tem de passar!  

Pelo abridor 

---    Rebide do naipe de abertura, ao nível mínimo, após resposta de 1ST.   

1♦ Passe 1ST Passe 
2♦    

---    Marcação de partida, após apoio limitado do parceiro   

1♥ Passe 2♥ Passe 
4♥    

---    Subida de nível de um naipe apoiado, ao nível mínimo, pelo parceiro, após intervenção 
adversária   

1♥ Passe 2♥ 2♠ 
3♥    

Pelo respondente 

---    Remarcar naipe, ao nível mínimo, após rebide de 1ST do parceiro.   

1♦ Passe 1♥ Passe 
1ST Passe 2♥  

---    Qualquer marcação de partida, após abertura do parceiro em 1ST ou 2ST   

---    Marcação directa de partida após abertura em 2 fraco   

---    Subida de nível de um naipe apoiado, ao nível mínimo, após intervenção adversária   

1♦ Passe 1♥ Passe 
2♥ 2♠ 3♥  
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E X E R C Í C I O S  

1. ABERTURAS 

Escolha a sua abertura para as mãos apresentadas nos exemplos seguintes. Compare depois as 
suas respostas com as soluções 

♠87653 
♥ADV54 
♦AD 
♣8 

♠AR32 
♥D742 
♦A82 
♣98 

♠AR42 
♥D1087 
♦A82 
♣R3 

♠ARDV5 
♥3 
♦ADV10 
♣R54 

♠AD534 
♥DV3 
♦AD 
♣RD3 

♠87654 
♥AR10 
♦AD5 
♣R2 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 

2. RESPOSTAS 

Escolha a sua resposta para as mãos apresentadas nos exemplos seguintes. A abertura vem 
indicada, caso a caso. Compare com as soluções 

♠RV42 
♥D10943 
♦A6 
♣109 

♠RD652 
♥V86 
♦32 
♣632 

♠RD653 
♥RDV43 
♦4 
♣65 

♠85432 
♥AR82 
♦87 
♣D4 

♠85432 
♥AR432 
♦54 
♣8 

♠3 
♥D32 
♦RV5432 
♣D98 

1ST ? 1ST ? 1ST ? 1♦ ? 1♦ ? 1♠ ? 
CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 CASO 12 

♠R1042 
♥D10943 
♦86 
♣109 

♠RD6 
♥V86 
♦8762 
♣632 

♠RD6 
♥V43 
♦8754 
♣652 

♠RD6 
♥A2 
♦87543 
♣652 

♠AR432 
♥A32 
♦D1032 
♣8 

♠A32 
♥DV2 
♦32 
♣RV8 

2ST ? 2ST ? 2♥ ? 2♠ ? 3♥ ? 3ST ? 
CASO 13 CASO 14 CASO 15 CASO 16 CASO 17 CASO 18 

3. REBIDE DO ABRIDOR 

Escolha a sua resposta para as mãos apresentadas nos exemplos seguintes. O leilão vem indicado, 
caso a caso. Compare com as soluções 
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♠AR42 
♥D1087 
♦A82 
♣R3 

♠52 
♥ARV3 
♦AD10 
♣R432 

♠RD65 
♥RD3 
♦A643 
♣65 

♠832 
♥AR102 
♦872 
♣AD3 

♠D54 
♥ARV2 
♦ARD54 
♣8 

♠ARV1065 
♥2 
♦RD2 
♣A87 

1ST 2♣ 1ST 2♥ 1♦ 1♥ 1♣ 1♠ 1♦ 1♠ 1♠ 1ST 
?  ?  ?  ?  ?  ?  
CASO 19 CASO 20 CASO 21 CASO 22 CASO 23 CASO 24 

♠A1042 
♥DV7 
♦ADV4 
♣43 

♠52 
♥A543 
♦AD102 
♣R43 

♠6 
♥RDV3 
♦AD432 
♣A52 

♠832 
♥ARDV43 
♦A2 
♣AD 

♠4 
♥ARV32 
♦ARD54 
♣82 

♠AV2 
♥D8762 
♦RD2 
♣A7 

1♦ 2♣ 1♦ 1♥ 1♦ 1♥ 2♥ 2♠ 1♥ 1♠ 1♥ 1ST 
?  ?  ?  ?  ?  ?  
CASO 25 CASO 26 CASO 27 CASO 28 CASO 29 CASO 30 

4. VOZES FORÇANTES E NÃO FORÇANTES 

Nos exemplos abaixo, escolha as sequências forçantes e não forçantes. Compare as respostas com 
as soluções. 

1ST 2♣ 1♦ 1♥ 1♦ 1♥ 2♥ 2♠ 1♥ 1♠ 2♥ 2ST 
2♦ 2♥ 1♠  1ST 3♥ 3♠  3♠  3♥  
F NF F NF F NF F NF F NF F NF 
CASO 31 CASO 32 CASO 33 CASO 34 CASO 35 CASO 36 

   

R E S P O S T A S  

Como abrir? 

CASO 1 – 1♠. Com 2 naipes de igual comprimento, abre-se no naipe de ranking superior 

CASO 2 – 1♦. Excepção à regra, quando nenhuma outra abertura é possível 

CASO 3 – 1ST. Mão balançada, 16H 

CASO 4 – 1♠. (para gerar um forcing de partida a seguir com 3♦. Claro que há o risco do parceiro 
passar mas raras serão as situações em que, quando tal aconteça, o seu campo tenha perdido 
algum contrato de partida. 

CASO 5 – 2ST. Correndo o risco de perder o fit em espadas. Mas é a abertura que melhor define a 
força e a distribuição da mão. 

CASO 6 – 1ST. É verdade que tem um rico de 5 cartas, mas não é menos verdade que tem uma 
mão balançada com todos os pontos concentrados nos outros naipes. Uma excepção à regra de 
não abrir em ST com ricos de 5 cartas 
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Responder a uma abertura 

CASO 7 – 2♣, Stayman. Com 5-4 em rico é o Stayman que se utiliza e não o transfer 

CASO 8 – 2♥. Transfer para espadas, para passar em seguida 

CASO 9 – 2♥. Transfer para espadas, seguido de 3♥, criando uma sequência forcing de partida 

CASO 10 – 1♠.  

CASO 11 – 1♠. Com 5-5 a resposta é feita no naipe de ranking superior 

CASO 12 – 1ST. Sem força para anunciar o naipe de oiros. 

CASO 13 – 3♣, Stayman. A mesma regra que em 1ST: Stayman com 5-4 rico 

CASO 14 – 3ST. 

CASO 15 – 4♥. A mão forte mas limitada do abridor não dá margem para contratos mais 
ambiciosos 

CASO 16 – 3♠. Mais forte que 4♠.  

CASO 17 – 4♥. 

CASO 18 – Passe. A abertura mostra um naipe pobre de 7 cartas fechadas. No nosso exemplo o 
naipe é, obviamente, oiros e as 9 vazas estão a olhar para nós… 

A 2ª voz do abridor (rebide) 

CASO 19 – 2♥. Não nega 4 cartas de espadas 

CASO 20 – 2♠. Voz obrigatória. 

CASO 21 – 1♠.  

CASO 22 – 1ST. 

CASO 23 – 2♥. Inversa 

CASO 24 – 3♠ é a marcação conservadora, 4♠ é a optimista. Entre uma e outra opção “mon coeur 
balance”. Mais para a 2ª hipótese… 

CASO 25 – 2ST. Abertura de zona 1, 12-14, mão balançada 

CASO 26 – 2♥. 

CASO 27 – 3♥. Mas 4♥ está longe de ser uma opção disparatada.  

CASO 28 – 3♠. 

CASO 29 – 3♦. Bicolor em salto, forçante de partida 

CASO 30 – 2ST. 15-17, com 5 cartas de copas 

Forcing – não forcing 

CASO 31 – Não forçante. Convite com 5 copas e 4 espadas 

CASO 32 – Não forçante. O abridor limitou a abertura a 17H, apesar da mudança de naipe.  
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CASO 33 – Não forçante. Convite – nenhuma repetição do naipe, seja do abridor seja do 
respondente é forcing 

CASO 34 – Forçante. Trata-se de uma sequência com ambições de cheleme 

CASO 35 – Não forçante. Qualquer voz de apoio é limitada e, como tal, não forçante 

CASO 36 – Não forçante. A marcação de 2ST era forçante apenas por 1 volta 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

Com 0-2 respostas erradas está de parabéns. Em breve será um especialista de leilão 

Com 3-6 respostas erradas, precisa de dar uma vista de olhos nos temas onde falhou. Mas está 
perto da perfeição 

Com 7-10 respostas erradas precisa de rever os conceitos de leilão antes de avançar mais neste 
curso. 

Com mais de 10 respostas erradas não se considere um caso perdido. Necessita de ler novamente 
o manual e de requerer a ajuda do monitor 
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V O Z E S  C O N V E N C I O N A I S  

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 

Uma convenção é uma voz com significado especial, utilizada em circunstâncias especiais. 
Utilizam-se vozes convencionais para melhorar o desempenho do nosso sistema de marcação.  

No entanto, não existem receitas milagrosas. Antes que as convenções possam produzir efeitos 
positivos na qualidade do bridge que se pratica, é fundamental que sejam convenientemente 
compreendidas as noções elementares do jogo. Por outros palavras, a qualidade do bridge não 
melhora na razão directa do número de convenções que se utiliza. Muitas vezes, bem pelo 
contrário... 

Por outro lado, jogar uma determinada convenção não é uma atitude individual, antes resulta do 
entendimento entre parceiros. Para analisar o valor de uma determinada convenção, há que 
responder a 3 questões simples: 

- A convenção permite melhorar o rendimento do par ? 

- O desaparecimento de uma voz natural, após a escolha de determinada convenção, é 
pacífico para a harmonia do sistema de marcação ? 

- A convenção é de simples memorização e de fácil utilização “no calor da batalha” ? 

Se a resposta for negativa, relativamente a qualquer destas questões, sugerimos que ignore a 
convenção que pensava utilizar. Simplesmente, não vale a pena, uma vez que os prejuízos serão 
superiores aos benefícios! 

Postos estes considerandos, vamos às convenções que, em nosso entender, podem ser benéficas 
para o leilão, nesta fase da formação. 
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O STAYMAN 

Na maioria dos casos, o STAYMAN é utilizado após uma abertura em 1ST ou 2ST, marcando 2♣ ou 
3♣, respectivamente.  

No entanto, utiliza-se também: 

- Após uma abertura em 2♣, forçante de partida e resposta de 2ST, em que o rebide de 3♣ 
do abridor é Stayman 

- Após uma abertura em 2♣ e um rebide em 2ST. A marcação de 3♣, pelo respondente, é 
Stayman. 

Trata-se de uma pergunta ao abridor: 

“Tens algum naipe rico de 4 cartas ? Se sim, qual ? 

A convenção é utilizada com 8+H, após uma abertura de 1ST, ou com 4+H, após uma abertura em 
2ST, sempre que o respondente possua, no mínimo, um naipe rico de 4 cartas ou um bicolor 5-4 
em naipes ricos. 

As respostas possíveis são: 

1ST - 2♣ 
ABRIDOR SIGNIFICADO 

2♦ Nega naipes ricos de 4 cartas 
2♥ 4 cartas no naipe. Pode ter 4 cartas de espadas 
2♠ 4 cartas no naipe. Nega 4 cartas de copas 

Os desenvolvimentos após resposta do abridor são: 

Abridor Respondente Significado Tipo 
1ST 2♣ Stayman Forçante 1 volta 
2♦ 2♥ 5 copas, 4 espadas, 7-8H Convite 
 2♠ 5 espadas, 4 copas, 7-8H Convite 
 2ST 8-9H Convite 
 3♣ 5+ paus, 4 cartas num rico Forcing de partida 
 3♦ 5+ oiros, 4 cartas num rico Forcing de partida 
 3♥ 5 copas, 4 espadas, 9+H Forcing de partida 
 3♠ 5 espadas, 4 copas, 9+H Forcing de partida 
 3ST Para jogar Desistência 
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Abridor Respondente Significado Tipo 

1ST 2♣ Stayman Forçante 1 volta 

2♥ 2ST 4 espadas, sem 4 copas, 8-9H Convite 

 3♣ 5+ paus, 4 cartas num rico Forcing de partida 

 3♦ 5+ oiros, 4 cartas num rico Forcing de partida 

 3♥ 4 copas, 8-9H Convite 

 3ST 4 espadas, sem 4 copas, 10+H Passa ou corrige 

 4♥ Para jogar Desistência 

 

Abridor Respondente Significado Tipo 

1ST 2♣ Stayman Forçante 1 volta 

2♠ 2ST 4 copas, sem 4 espadas, 8-9H Convite 

 3♣ 5+ paus, 4 cartas num rico Forcing de partida 

 3♦ 5+ oiros, 4 cartas num rico Forcing de partida 

 3♠ 4 espadas, 8-9H Convite 

 3ST Para jogar Desistência 

 4♠ Para jogar Desistência 

Sobre a abertura de 2ST, o Stayman é feito em 3♣ e não existem vozes de convite. 

Abridor Respondente Significado Tipo 

2ST 3♣ Stayman Forcing de partida 

3♦ 3♥ 5 copas, 4 espadas, 4+H Forcing de partida 

 3♠ 5 espadas, 4 copas, 4+H Forcing de partida 

 3ST Para jogar Desistência 

 

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DO STAYMAN 

♠AD43 
♥R32 
♦82 
♣8765 

♠A543 
♥D742 
♦D82 
♣98 

♠R842 
♥AD1087 
♦32 
♣R3 

♠AR5 
♥DV73 
♦ADV109 
♣6 

♠AD54 
♥D103 
♦103 
♣6543 

♠A542 
♥DV1073 
♦3 
♣762 

LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO 
1ST 2♣ 1ST 2♣ 1ST 2♣ 1ST 2♣ 2ST 3♣ 2ST 3♣ 
2♦ 2ST 2♥ 3♥ 2♦ 3♥ 2♦ 3♦ 3♥ 3ST 3♦ 3♥ 
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Atitude do abridor após 2ª voz do respondente 

♠RV2 
♥D109 
♦AD76 
♣R109 

♠RD2 
♥AV86 
♦AR3 
♣632 

♠D3 
♥RV6 
♦AD54 
♣A876 

♠832 
♥AR8 
♦R87 
♣AD54 

♠RV10 
♥AR42 
♦R54 
♣AD8 

♠RV3 
♥R2 
♦ARD2 
♣A1098 

LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO 
1ST 2♣ 1ST 2♣ 1ST 2♣ 1ST 2♣ 2ST 3♣ 2ST 3♣ 
2♦ 2ST 2♥ 3♥ 2♦ 3♥ 2♦ 3♦ 3♥ 3ST 3♦ 3♥ 
P  4♥  4♥  3♥*  P  3ST  

* NOTA: A marcação de 3♥ é uma voz que aceita o fit no naipe menor e anuncia o primeiro 
controlo no abridor. Mais tarde analisaremos com mais detalhe as sequências de controlo. 

USANDO O STAYMAN COM UMA MÃO FRACA 

Até agora, o Stayman foi utilizado com valores de convite ou mais. Existe, contudo, uma situação 
em que o Stayman é muito útil em mãos fracas. Falamos das mãos fracas (0 a 6H) de estrutura 
tricolor, curtas em paus. Nestes casos, utiliza-se o Stayman com a intenção de passar a qualquer 
voz do abridor 

♠8765 
♥R542 
♦10983 
♣2 

1ST 2♣ 

2♦/♥/♠ Passe 

Ou 

♠876 
♥R542 
♦98732 
♣2 

1ST 2♣ 

2♦/♥/♠ Passe 

O contrato em naipe, mesmo em casos em que apenas existam 7 cartas em linha, é mais seguro 
que o contrato em ST 

USANDO O STAYMAN APÓS REBIDE DE 2ST, EM SALTO, DO ABRIDOR 

Trata-se de sequências do tipo: 

1♦ 1♥ ou 1♣ 1♠ 

2ST  2ST  

Nestes casos o abridor está a mostrar uma mão balançada de 18-19H, podendo ter 4 cartas de 
espadas no 1º caso ou 4 cartas de copas no 2º.  

Porque não utilizar as vozes de inversa?  
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1♦ 1♥ ou 1♣ 1♠ 

2♠  2♥  

A razão tem a ver com a distribuição. Com o rebide em 2ST o abridor mostra uma mão balançada, 
com a utilização da inversa, uma mão não balançada. 

1♦ 1♥ ou 1♣ 1♠ 

2ST 3♣ 2ST 3♣ 

 

JACOBY TRANSFERS 

É uma convenção de grande utilidade, permitindo descrever a mão do respondente, poupar 
espaço de leilão e, sobretudo, transferir o carteio para a mão forte. No léxico bridgístico comum 
esta convenção aparece indevidamente referida como TEXAS.  

Basicamente, trata-se de anunciar 5 ou mais cartas num determinado naipe rico, após a abertura 
de 1ST ou 2ST, marcando o naipe de ranking inferior e permitindo à mão forte ficar a cartear o 
contrato final, seja ele em naipe ou em ST. Assim: 

1ST 2♦ Mostra 5+ cartas de copas, obrigando o abridor a marcar 2♥ 

 

2ST 3♦ Mostra 5+ cartas de copas, obrigando o abridor a marcar 3♥ 

 

1ST 2♥ Mostra 5+ cartas de espadas, obrigando o abridor a marcar 2♠ 

   

2ST 3♥ Mostra 5+ cartas de espadas, obrigando o abridor a marcar 3♠ 

ATENÇÃO: Não esquecer que, com 5-4 nos ricos se utiliza a convenção Stayman, a partir dos 7H. 

Vamos ver, então os desenvolvimentos completos: 

Abridor Respondente Significado 
1ST 2♦ Transfer para copas 
2♥ Passe 0-7H 

 2♠ 7-8H, 5-5 em rico, convite 
 2ST 8-9H, mão semi-balançada, com 5 copas 
 3ST Para jogar 3ST ou 4♥. Distribuição 5-3-3-2 
 3♥ 6+ copas, 7-8H, convite 
 3♣/♦ Natural, jogo bicolor, forçante de partida 
 4♥ Para jogar 
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Abridor Respondente Significado 
1ST 2♥ Transfer para espadas 
2♠ Passe 0-7H 

 2ST 8-9H, mão semi-balançada, com 5 espadas 
 3ST Para jogar 3ST ou 4♠. Distribuição 5-3-3-2 
 3♠ 6+ espadas, 7-8H, convite 
 3♣/♦ Natural, jogo bicolor, forçante de partida 
 3♥ Natural, 5-5 em ricos, forçante de partida 
 4♠ Para jogar 

 

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DO TRANSFER 

♠AD432 
♥R32 
♦82 
♣876 

♠AD6543 
♥2 
♦D82 
♣987 

♠R52 
♥AD1087 
♦R652 
♣3 

♠AR5 
♥DV732 
♦V109 
♣62 

♠AD543 
♥DV1032 
♦3 
♣R43 

♠A42 
♥DV10732 
♦3 
♣R62 

LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO LEILÃO 
1ST 2♥ 1ST 2♥ 1ST 2♦ 1ST 2♦ 1ST 2♥ 1ST 2♦ 
2♠ 2ST 2♠ 3♠ 2♥ 3♦ 2♥ 3ST 2♠ 3♥ 2♥ 4♥ 

 

O TRIAL - BID 

O trial bid é uma mudança de naipe, após um apoio simples a uma marcação do parceiro. Pode ser 
feita pelo abridor ou pelo respondente, após um apoio ao nível mínimo do parceiro. Trata-se de 
uma sequência de convite a partida, direccionada para o apoio a um naipe específico, em vez de 
pedir uma avaliação “a peso” (pontuação)  

A mensagem pode resumir-se assim: 

“Tenho esperança de jogar partida mas, para a marcar, preciso de ajuda neste naipe, onde tenho 3 
ou mais cartas e 2 ou 3 perdentes.” 

Exemplos de naipes que justificam um trial bid: 

R876; 7654; V32; D32; 

Exemplos de naipes que não justificam um trial bid: 

ADV10; RV109; AR10; 32; 

Como funciona: 

Tratando-se de um pedido específico de ajuda num determinado naipe, a atitude do respondente 
é simples de codificar: 
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Marca partida 0 ou 1 perdente no naipe do trial-bid  
2 perdentes no naipe do trial-bid, máximo nos limites anunciados 

Desiste 2 perdentes no naipe do trial-bid, mínimo nos limites anunciados 
3 perdentes no naipe do trial-bid 

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DO TRIAL-BID 

NORTE SUL NORTE SUL NORTE SUL 
♠96 
♥ADV64 
♦A3 
♣A654 

♠8732 
♥R73 
♦7654 
♣R3 

♠96 
♥ADV64 
♦A3 
♣A654 

♠R432 
♥R73 
♦765 
♣873 

♠96 
♥ADV64 
♦A3 
♣A654 

♠DV32 
♥R732 
♦765 
♣73 

LEILÃO LEILÃO LEILÃO 
NORTE SUL NORTE SUL NORTE SUL 

1♥ 2♥ 1♥ 2♥ 1♥ 2♥ 
3♣ 4♥ 3♣ 3♥ 3♣ 3♥ 

11/2 perdente no naipe 3 perdentes no naipe 2 perdentes no naipe, mínimo 
 

NORTE SUL NORTE SUL NORTE SUL 
♠96 
♥ADV64 
♦A3 
♣A654 

♠DV32 
♥R732 
♦R65 
♣73 

♠D83 
♥ARD643 
♦96 
♣A4 

♠542 
♥V72 
♦AR5 
♣D732 

♠D83 
♥ARD643 
♦96 
♣A4 

♠V42 
♥V72 
♦R54 
♣DV32 

LEILÃO LEILÃO* LEILÃO 
NORTE SUL NORTE SUL NORTE SUL 

1♥ 2♥ 1♥ 2♥ 1♥ 2♥ 
3♣ 4♥ 2♠ 3♦ 2♠ 3♥ 

2 perdentes no naipe, máximo 3 perdentes em espadas, 
máximo, valores em oiros 

3 perdentes em espadas 

* NOTA: Esta sequência, um pouco “indisciplinada”, acontece em casos particulares como o do 
exemplo, permitindo ao abridor uma nova avaliação. 

O 4º NAIPE FORCING 

Trata-se, como o nome indica, de anunciar o último naipe não falado. O objectivo é criar uma 
sequência forçante de partida. Como vimos no capítulo das vozes forçantes e não forçantes, a 
repetição de um naipe, pelo respondente, é sempre uma voz limitada e, como tal, não forçante. 
Quando existe força de partida o respondente tem de recorrer à marcação do 4º naipe. Outra das 
situações em que a convenção é utilizada acontece quando não foi ainda anunciada defesa num 
naipe não falado, a fim de aferir da possibilidade de jogar um contrato de ST. Vamos ver alguns 
exemplos e falar sobre a atitude do abridor, quando perante a situação. 
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1 1♥ ♠DV2 
♥AR1032 
♦R65 
♣73 

1 ? 

O abridor negou 4 cartas de copas, o que não impede que haja ainda a possibilidade de fit no 
naipe. Por outro lado, com valores de abertura, o respondente sabe que o campo tem força para 
jogar, no mínimo, partida. A questão está em saber que partida. As possibilidades são vastas: 4♥ 
se o abridor tiver 3 cartas no naipe, 3ST se tiver defesa em paus, sem 3 cartas de copas, 5♦ se tiver 
uma mão bicolor, sem defesa em paus e sem 3 cartas de copas ou mesmo uma partida em rico 
com um fit de apenas 7 cartas, como solução de recurso. Vamos ver as várias hipóteses: 

NORTE SUL NORTE SUL 
1 1♥ ♠A876 

♥D54 
♦AD87 
♣V9 

♠DV2 
♥AR1032 
♦R65 
♣73 

1 2♣ 
2♥ 4♥ 

O abridor anunciou 3 cartas de copas 

NORTE SUL NORTE SUL 
1 1♥ ♠A876 

♥75 
♦AD87 
♣DV8 

♠DV2 
♥AR1032 
♦R65 
♣73 

1 2♣ 
2ST 3ST 

O abridor negou 3 cartas de copas, mas anunciou defesa em paus (4º naipe) 

NORTE SUL NORTE SUL 
1 1♥ ♠A876 

♥D5 
♦AD87 
♣V98 

♠DV2 
♥AR1032 
♦R65 
♣73 

1 2♣ 
2 2 
3♥ 4♥ 

O abridor negou 3 cartas de copas e defesa em paus. À procura da partida possível, o respondente 
mostrou 3 cartas em espadas e o abridor 2 cartas de copas, com figura. A partida em copas é uma 
excelente alternativa.  

NORTE SUL NORTE SUL 
1 1♥ ♠A876 

♥D5 
♦A987 
♣R98 

♠RD2 
♥AR103 
♦R65 
♣732 

1 2♣ 
2ST 3ST 
  

Agora, a utilização do 4º naipe pelo respondente , procurava assegurar defesa em paus para jogar 
3ST.  
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O problema pode complicar-se quando: 

NORTE SUL NORTE SUL 
1 1♥ ♠A876 

♥D52 
♦A987 
♣R9 

♠RD2 
♥AR103 
♦R65 
♣732 

1 2♣ 
2♥ 3♣ 
3ST  

Neste caso, Sul utilizou a voz de 3♣ para saber se o abridor tinha defesa no naipe. De notar que 
este não pode ser um jogo bicolor. Caso assim fosse, estava encontrado o fit em copas ou, no caso 
de um bicolor forte, Sul teria marcado 3♣ e não 2♣. 

EM RESUMO 

O 4º naipe é utilizado para: 

- Detectar um fit 5-3 em rico 

- Verificar se existe defesa no 4º naipe para jogar ST 

A reacção do abridor ao aparecimento do 4º naipe é, por ordem de prioridades: 

1 – Dar o fit no naipe rico do respondente, com 3 cartas de apoio 

2 – Marcar ST, com defesa no 4º naipe e sem 3 cartas de apoio no naipe rico do parceiro 

3 – Repetir o naipe de abertura, sempre que não se verificar nenhuma das condições anteriores 

UM CASO PARTICULAR 

No leilão: 

NORTE SUL 
1♣ 1 
1♥  

A marcação de 1 pelo respondente é natural, 4 cartas no naipe. O 4º naipe é anunciado em 2 
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E X E R C Í C I O S  

Escolha a sua voz nas seguintes sequências:   

♠ARV42 
♥D87 
♦AR2 
♣43 

♠52 
♥AV10932 
♦R10 
♣432 

♠RD652 
♥R82 
♦D43 
♣65 

♠R3 
♥ARV102 
♦R72 
♣543 

♠RV102 
♥D32 
♦AV104 
♣82 

♠ARV1062 
♥2 
♦D32 
♣1087 

1♠ 2♠ 1ST 2♦ 1♣ 1♠ 1♦ 1♥ 1♣ 1♠ 1♦ 1♠ 
?  2♥ ? 2♠ ? 1♠ ? 2♠ ? 1ST ? 
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 

♠A432 
♥DV32 
♦32 
♣432 

♠A43 
♥ARV2 
♦R102 
♣432 

♠R1065 
♥ARV2 
♦D43 
♣65 

♠RD65 
♥ARV102 
♦R72 
♣3 

♠V109 
♥DV32 
♦A1094 
♣AD 

♠ARV10 
♥2 
♦RDV32 
♣1087 

1♦ 1♥ 1♦ 1♥ 1♦ 1♥ 1♦ 1♥ 1♣ 1♥ 1ST 2♣ 
1♠ ? 1♠ ? 1♠ ? 1♠ ? 1♠ ? 2♦ ? 

CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 CASO 12 
 

R E S P O S T A S  
CASO 1 – 3♥. Trial-bid 
CASO 2 – 3♥. Convite 
CASO 3 – 3♦. Trial-bid 
CASO 4 – 2♣. 4º naipe, forçante de partida 
CASO 5 – 3♥. Trial-bid 
CASO 6 – 3♠. Convite 
CASO 7 – 2♠.  
CASO 8 – 2♣. 4º naipe, forçante de partida 
CASO 9 – 4♠. 
CASO 10 – 2♣. 4º naipe, forçante de partida. Jogo muito forte para marcar 4♠. 
CASO 11 – 3ST. 
CASO 12 – 3♦. Forçante, ambições de cheleme 
 

Capí tu lo  
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O  2  F R A C O  

ABERTURAS E RESPOSTAS 

 

Uma alteração significativa ao sistema aprendido na Iniciação I respeita às aberturas ao nível 2. No 
esquema inicial, a abertura de 2♣ era forçante a partida, com qualquer distribuição e as restantes 
aberturas correspondiam a mãos unicolores fortes, com 6+ cartas no naipe de abertura. O 
esquema, sendo de mais fácil memorização, apresentava alguns problemas, quando começamos a 
encarar o bridge na sua componente competitiva.  

Em primeiro lugar, a frequência. Como facilmente se entende, a frequência de aparecimento de 
mãos fortes é muito reduzida. 

Em segundo lugar, o necessário ajuste do nosso bridge às condições competitivas que nos são 
impostas pela maioria dos nossos adversários. Jogar com a sala e não contra a sala é uma das 
condições para obter resultados satisfatórios. 

Finalmente, a introdução de agressividade competitiva nos nossos leilões é condição fundamental 
para “sobrevivermos”.  

Vamos analisar em pormenor as diferentes aberturas, começando pelas aberturas em 2♥ e 2 e 
procedendo depois aos ajustes nas aberturas de 2♣ e 2♦  

ABERTURA EM 2♥ OU 2 
Características 
6 cartas no naipe, sem 4 cartas no outro rico, 6-10H. Trata-se de uma abertura de barragem, em 
que se desce 1 nível em relação às aberturas tradicionais de barragem devido à existência de 
apenas 6 cartas no naipe de abertura. 

Particularmente em 1ª ou 2ª posição no leilão, estas aberturas requerem algum cuidado, uma vez 
que, não sendo respeitadas algumas normas de segurança, a acção pode vir a revelar-se mais 
problemática para o parceiro que para os adversários.  

Capí tu lo  
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Assim, a maioria dos pontos devem estar dentro e não fora do naipe de abertura. A abertura não 
deve potenciar a existência de um contrato melhor no outro rico, o que acontece com frequência 
se abrirmos com 4 cartas no outro rico. 
 
Desenvolvimentos 

RESPOSTA PONTOS COMENTÁRIOS 
Apoio nv 3 <12H 3 cartas de apoio, prolongamento da barragem 
Apoio nv 4 ambíguo Para jogar. Pode ser uma mão fraca com boa distribuição 
Novo naipe  11+ Natural, forçante por 1 volta de leilão 

2ST relay Em princípio forçante a partida. Pede descrição e força 
3ST 13-15 Para jogar, com 2 ou 3 cartas no naipe de abertura e valores laterais 

   
Tratando-se de aberturas precisas, o papel do abridor no desenvolvimento do leilão limita-se às 2 
situações forçantes criadas pelo parceiro – a mudança de naipe e os 2ST (relay).  

No primeiro caso, a repetição do naipe do abridor mostra uma mão mínima, o rebide de 3ST 
mostra um naipe sólido de abertura (ARDxxx), sem valores laterais, o apoio ao naipe do parceiro é 
máximo e outro naipe indica valores e uma abertura no limite máximo da voz.  

No caso do relay, a repetição do naipe é a voz mínima, 3ST tem o mesmo significado da sequência 
anterior, bem como a mudança de naipe, que mostra uma abertura na zona máxima e valores no 
naipe anunciado. 

ABERTURA EM 2♣ 
Características 
Com o novo esquema proposto “desapareceram” as aberturas em 2 forte, pelo que se tornou 
necessário ajustar as aberturas de 2♣ e 2♦. Na abertura em ficam contempladas todas as aberturas 
fortes em naipe e as mãos balançadas 22-23H, passando a abertura directa em 2ST a prometer 20-
21H.  

Desenvolvimentos 
RESPOSTA PONTOS COMENTÁRIOS 

2♦ relay Voz de espera para que o abridor possa definir o tipo de abertura 
2x 8+H Bom naipe (mínimo 2 das 3 figuras maiores) de 5+ cartas. 

2ST 8-10H Mão balançada, forçante de partida. 
Após o relay o abridor mostra o tipo de mão. Se unicolor, os desenvolvimentos são naturais, com o 
apoio ao nível 3 (se naipe rico), mais forte que o apoio ao nível 4 que é sign off. Se o abridor 
marcar 2ST, os desenvolvimentos são iguais aos conhecidos para as aberturas directas em ST, com 
a utilização do Stayman e das vozes de transfer para naipes ricos.  

Na grande maioria dos casos, são leilões muito simples, de avaliação directa. 
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ABERTURA EM 2♦ 

Características 
A abertura em 2♦ é uma voz convencional forte e forçante de partida, podendo representar um 
unicolor com 6+cartas, com 23+DH ou uma mão balançada com 24+H. 

Desenvolvimentos 
RESPOSTA PONTOS COMENTÁRIOS 

2♥ relay Voz de espera para que o abridor possa definir o tipo de abertura 
2x 8+H Bom naipe (mínimo 2 das 3 figuras maiores) de 5+ cartas. 

2ST 8+H Mão balançada 
 
O rebide do abridor 
 As mãos unicolores são marcadas facilmente, anunciando o naipe sobre qualquer voz do 

respondente.  

 Nos casos em que o respondente mostra um bom unicolor, a marcação de 3ST mostra uma 
mão balançada, com 2 cartas no naipe do respondente. 

 Sobre a resposta mais frequente em 2♦, o abridor marca 2ST com 24+H balançados  

Sobre a resposta de 2ST, mantêm-se os desenvolvimentos já definidos para as aberturas directas 
em ST. 

EXEMPLOS DE ABERTURAS EM 2 FORTE 

♠RD3 
♥ARD 
♦ARV 
♣R765 

♠ARD543 
♥AD 
♦RD10 
♣A2 

♠2 
♥AD2 
♦ARV765 
♣AD2 

♠RD3 
♥AR2 
♦AR2 
♣R765 

♠ARDV2 
♥A 
♦RV3 
♣DV42 

♠ARD 
♥AV10732 
♦AD 
♣6 

2♦ 2♦ 2♣ 2♣ 2♣ 2♣ 
 

EXEMPLOS DE RESPOSTAS A ABERTURAS EM 2 FORTE 

♠654 
♥V2 
♦5432 
♣DV98 

♠62 
♥R43 
♦V53 
♣RD543 

♠654 
♥RV1054 
♦98 
♣RV3 

♠654 
♥3 
♦DV543 
♣DV98 

♠1054 
♥V654 
♦AD32 
♣R5 

♠V3 
♥D54 
♦V10876 
♣D54 

2♣ 2♦ 2♣ 2ST 2♦ 2♥ 2ST 3ST 2♦ 2♥ 2♣ 2♦ 
2ST 3ST 3♥ 4♥ 2ST 3♦*   2♠ 3♠ 2♠ P 
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A B E R T U R A S  E M  B A R R A G E M  

DESENVOLVIMENTOS 

 

Com estas aberturas pretende-se, em primeiro lugar, dificultar o leilão adversário. Tratando-se, no 
entanto, de uma abertura precisa, acontece, muitas vezes, possibilitar a marcação de uma boa 
partida ou de um bom cheleme para o nosso campo. 

Características 

- Bom naipe de 7 cartas (2 figuras) 

- Máximo de 11 pontos 

- Sem 4 cartas num naipe rico lateral à abertura 

- Sem vazas defensivas (1Ás ou 2 Reis fora do naipe de abertura) 

EXEMPLOS DE ABERTURAS EM BARRAGEM (OU NÃO) 

♠ARV10763 
♥V2 
♦D85 
♣4 

♠R85 
♥ARV8654 
♦86 
♣4 

♠A6 
♥V943 
♦- 
♣RV86432 

♠R6 
♥V32 
♦9 
♣RD106432 

3♠ 1♥ Passe 3♣ 

DDD EEE SSS EEE NNN VVV OOO LLL VVV III MMM EEE NNN TTT OOO SSS    

As noções importantes a reter são as seguintes: 

- Sendo uma abertura precisa, o parceiro decide o contrato final 

- Após uma abertura em barragem, a marcação de 3ST (para jogar) deve ser feita com 3 cartas no 
naipe de abertura ou 2 cartas com uma figura 

- A mudança de naipe após uma abertura em barragem é forçante por 1 volta 

Capí tu lo  
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- Após uma mudança de naipe, o abridor dá o fit com 3 cartas no naipe ou 2 de figura ou repete o 
naipe de abertura, caso contrário. 

- Qualquer voz de apoio, após uma abertura de barragem é uma desistência. 

EXEMPLOS DE RESPOSTAS A ABERTURAS EM BARRAGEM 

♠985 
♥R102 
♦AV103 
♣RV2 

♠985 
♥1093 
♦AR43 
♣AD3 

♠RD10987 
♥43 
♦A4 
♣AR2 

♠6 
♥V10543 
♦DV32 
♣A54 

3♠ 3ST 3♠ 4♠ 3♥ 3♠ 3♣ 4♣ 

Aberturas ao nível 4 

São mãos equivalentes às aberturas em 3, variando apenas o número de cartas no naipe de 
abertura – 8 cartas em vez de 7. 

Mantêm-se todas as condições enunciadas, quer para o abridor, quer para o respondente 
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I N T E R V E N Ç Õ E S  

INTRODUÇÃO AO BRIDGE COMPETITIVO 

 

Objectivos: 

Para garantir uma boa intervenção, deve estar numa das seguintes situações:  

1 – Jogar um contrato cumprível 

2 – Empurrar os adversários para um contrato impossível 

3 – Descobrir uma boa defesa face a um contrato dos adversários 

4 – Sugerir uma boa saída 

5 – Retirar espaço de marcação aos adversários 

Quando competir? 

As regras para competir são:  

1 – Não deixar jogar os adversários quando temos um contrato possível 

2 – Não dobrar contratos adversários a um nível baixo, quando temos um melhor contrato na 
nossa linha 

3 – Não sacrificar contra contratos não cumpríveis dos adversários 

4 – Sempre que o adversário nos tira o nosso contrato, dobrar para minorar os prejuízos 

O que é uma intervenção 

É uma voz competitiva feita depois de uma abertura adversária. Informa o parceiro de uma destas 
situações: 

 

Capí tu lo  
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1 – Temos um bom naipe. Para indicar uma saída, para descobrir uma boa defesa 

♠876 
♥ADV106 
♦8643 
♣8 

Uma excelente intervenção em 1♥, sobre uma abertura de 1♣ ou 1♦ 

2 – Temos um bom jogo e um naipe de 5+ cartas. Para encontrar um contrato cumprível na nossa 
linha ou para obrigar os adversários a sair do seu nível de segurança 

♠A 
♥98642 
♦ARD 
♣RV75 

Ainda uma intervenção em 1♥, sobre uma abertura de 1♣ ou 1♦. Apesar 
do mau naipe, uma partida é bem possível com um bom fit 

3 – Temos um bom naipe e um bom jogo. Decididamente, existem sérias hipóteses de termos um 
contrato na nossa linha. Normalmente um parcial, algumas vezes uma partida ou, em até mesmo 
um cheleme. 

♠AD2 
♥ARV102 
♦2 
♣R1075 

1♥, sobre uma abertura de 1♣ ou 1♦. Em caso de fit, uma partida certa em 
copas, ou mesmo um cheleme 

 

Uma intervenção não promete mas também não nega valores de abertura. Digamos que os limites 
de uma intervenção em naipe variam dos 7H aos 17H (10H a 17H, se ao nível 2, sem salto) 

Linhas gerais para uma intervenção em naipe 

1 – Nível da intervenção – à medida que sobe o nível a que é feita a intervenção, aumentam as 
exigências. Seja quanto à força, seja quanto à distribuição.  

2 – Qualidade do naipe – O comprimento e a textura do naipe de intervenção são, em muitos 
casos, o factor decisivo sobre se deve ou não intervir 

Comprimento do naipe Intervenção ao nível 1 

5 cartas Bom naipe c/ 2+figuras ou valores de abertura 

6+ cartas O naipe pode ser fraco 

 

 



 Intervenções
 ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Refª.: sis_ini02 Versão: 1.1 Autores: Bé Oliveira e Luís Oliveira  - 40 
- 

Comprimento do naipe Intervenção ao nível 2 

5 cartas Muito bom naipe c/ 3 figuras ou valores de abertura 

6+ cartas Não vulnerável o naipe pode ser fraco  

 Vulnerável, naipe com 2+ figuras 

EXEMPLOS DE INTERVENÇÕES EM NAIPE 

Considere que, à direita, a abertura foi em 1♣   

♠ARV95 
♥543 
♦6543 
♣2 

♠76543 
♥A2 
♦ARV9 
♣32 

♠RV764 
♥D7 
♦543 
♣R32 

♠RV10642 
♥7 
♦RD3 
♣432 

♠V10642 
♥D654 
♦RDV 
♣2 

1♣ 1♠ 1♣ 1♠ 1♣ 1♠ 1♣ 2♠ 1♣ Passe 

Considere que, à direita, a abertura foi em 1♥ 

♠A32 
♥2 
♦AD10983 
♣432 

♠43 
♥32 
♦RDV109 
♣AV103 

♠AD2 
♥4 
♦987532 
♣RV9 

♠D2 
♥DV32 
♦R7654 
♣RD 

♠AR 
♥54 
♦AV10765 
♣A32 

1♥ 2♦ 1♥ 2♦ 1♥ Passe 1♥ Passe 1♥ 2♦ 

Condições para intervir depois de abertura – resposta dos adversários 

O mais importante a ter em conta numa intervenção em “sandwich” é a qualidade do naipe de 
intervenção e a distribuição. O campo adversário já mostrou um mínimo de 18H. Se tiver uma boa 
mão, resta pouco para o seu parceiro. Em contrapartida, um bom naipe e uma boa distribuição 
podem fazer milagres! 

♠AV32 
♥RD 
♦R9863 
♣DV 

♠54 
♥32 
♦RDV1043 
♣A32 

1♣ Passe 1♠ ? 1♣ Passe 1♠ ? 
No primeiro exemplo tem de passar. O número de pontos é apenas uma armadilha. O seu parceiro 
tem uma mão branca, ou quase… 

Já no segundo caso, com muito menos pontos, o seu jogo garante-lhe 6 vazas em oiros. É altura de 
intervir… 
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Intervenções com naipes de 4 cartas? 

Em casos muito especiais, em que outra opção não é possível, nomeadamente, o dobre de 
chamada, que veremos a seguir. São aquelas mãos em que temos de fazer qualquer coisa… 

Sem entrar em grandes detalhes (que ficam para um curso mais avançado) sempre lhes dizemos 
que intervir com 4 cartas no naipe requer:  

Bom naipe Bom jogo Ter 4+ cartas no naipe do adversário 

Intervenções em ST 

Uma intervenção em 1ST promete 15-18H, uma mão balançada e 1 defesa no naipe de abertura, 
se naipe pobre, ou 11/2 defesa no naipe de abertura, se naipe rico.  

As intervenções em ST em salto não fazem parte do âmbito deste curso e serão estudadas em 
segmentos posteriores.    

O Dobre de chamada 

Como o próprio nome indica, a voz de dobre a seguir a uma abertura do adversário, para além de 
mostrar valores de abertura (12+ pontos), informa sobre a distribuição. O dobre perfeito reporta 
para jogos de estrutura tricolor, curtos no naipe de abertura do adversário (4-4-4-1 ou 5-4-4-0). No 
entanto, estas distribuições são pouco frequentes, pelo que teremos de flexibilizar um pouco a 
regra.  

Assim, após abertura adversária num naipe pobre, o dobre deve prometer, no mínimo, 7 cartas 
nos naipes ricos. Se a abertura for num naipe rico, o dobre promete, pelo menos, 4 cartas no outro 
rico e 7 ou mais cartas nos naipes pobres.  

Estas condições devem verificar-se para mãos de força compreendida entre os 12 e os 16 pontos.   

No caso das mãos mais fortes, o dobre passa a servir para qualquer tipo de distribuição.  

Como tratar as mãos de SUL nos exemplos seguintes? 

1.  

SUL R: Dobro. Abertura mínima, mas com 4 cartas em cada um dos naipes ricos e 
tolerância para paus. 

 

♠D843 
♥AR43 
♦96 
♣A43  
ESTE SUL 

1♦ ? 
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2. 
SUL R:: Dobro. Pelas mesmas razões do exemplo anterior. 

♠43 
♥AR43 
♦RV54 
♣A43  
ESTE SUL 
1♠ ? 

3. 
SUL R: 1♥. O dobre é muito perigoso, porque são grandes as probabilidades de 

ouvir 1♠ ou 2♣ do parceiro. Depois de 1♠ ou 2♣, a marcação de 2♥ refere-se a 
uma mão muito forte (17 ou mais pontos) com um unicolor em copas, o que 
não é, manifestamente, o caso. 

♠R3 
♥AR432 
♦V543 
♣A4  
ESTE SUL 

1♦ ? 

4. 
SUL R: Dobro, seguido do anúncio do naipe de copas . A intervenção em 1♥ corre o 

risco de o parceiro passar e de o contrato final ficar por aí. ♠3 
♥ARD432 
♦AD2 
♣A43 
ESTE SUL 

1♦ ? 

5. 
SUL   R: 1ST. Mão balançada, 15-17 pontos, defesa no naipe de abertura do 

adversário. A intervenção em 1ST não exclui a possibilidade de encontrar fit 
em copas. 

♠R3 
♥AR32 
♦AV10 
♣D1097 
ESTE SUL 
1♣ ? 

6. 
SUL   R: Passe. Nem jogo, nem distribuição, nem naipe marcável 

♠R3 
♥A32 
♦DV103 
♣D1097 
ESTE SUL 
1♣ ? 
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Respostas a intervenções 

1 – Respostas a intervenções em naipe 

Não se verificam grandes alterações relativamente às respostas a uma abertura em naipe, apenas 
alguns ajustes na pontuação. Assim: 

Com fit: 

Apoio simples = 7-10, 3 cartas de apoio ou 4 cartas se 4-3-3-3 

Apoio em salto = 7-10, com 4 cartas de apoio e mão não balançada 

Partida em rico = 7-10, com 5 cartas de apoio e muito muito desbalançada 

Cue-bid = 11+ pontos, com apoio de 3+ cartas 

Nota: Em competição, os apoios directos correspondem sempre a mãos limitadas em que se 
destaca a componente de distribuição, isto é, a capacidade da mão realizar vazas em cortes. As 
mãos de convite ou mais, com fit, passam pelo cue-bid. Esta abordagem é válida para os 2 campos 
e para qualquer dos jogadores.    

Sem fit: 

Mudança de naipe = Natural, forçante por 1 volta. Ao nível 1, 6+H, 4+ cartas, ao nível 2, 10+H, 5+ 
cartas. 

Vozes de ST: 

1ST   = 8-11H, defesa no naipe do abridor 

2ST    = 12-14H, defesa no naipe do abridor 

3ST   = 15-17H, defesa no naipe do abridor 

2 – Respostas a intervenções em 1ST 

As respostas são iguais às do respondente a uma abertura em 1ST, com a utilização do Stayman e 
do Jacoby Transfer. 

3 – Respostas ao Dobre de chamada 

Há a considerar 3 zonas de força: 

a) Zona mínima – 0-7H 

b) Zona intermédia – 8-11H 

c) Zona forte – 12+H 
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Vamos analisar um pouco mais detalhadamente cada uma das situações: 

a) Zona mínima – 0-7H 

Naipe mais comprido, exceptuando o naipe de abertura, ao nível mínimo. Em casos extremos, 
marca-se um naipe rico de 3 cartas. 

OESTE NORTE ESTE SUL SUL  OESTE NORTE ESTE SUL SUL 
1♥ Dobro Passe 1♠ ♠D852 

♥73 
♦1065 
♣A832 

1♥ Dobro Passe 2♣ ♠52 
♥763 
♦1065 
♣V10832 

OESTE NORTE ESTE SUL SUL OESTE NORTE ESTE SUL SUL 
1♥ Dobro Passe 1♠ ♠852 

♥753 
♦1065 
♣V1032 

1♣ Dobro Passe 1♥ ♠52 
♥D963 
♦R8765 
♣32 

OESTE NORTE ESTE SUL SUL OESTE NORTE ESTE SUL SUL 
1♥ Dobro Passe 1♠ ♠852 

♥D974 
♦1065 
♣832 

1♦ Dobro Passe 1♥ ♠542 
♥V63 
♦V65 
♣10832 

b) Zona intermédia – 8-10H 

b1) Naipe rico de 4 cartas – marca-se o naipe em salto    

b2) Naipe rico de 5 cartas – marca-se o naipe em duplo salto    

b3)    Naipe pobre de 5+ cartas –    marca-se o naipe ao nível 3 

b4)    1ST – 7-10H, defesa no naipe de abertura 

b5)    2ST –    11-12H, defesa no naipe de abertura    

OESTE NORTE ESTE SUL SUL  OESTE NORTE ESTE SUL SUL 
1♦ Dobro Passe 2♠ ♠RD52 

♥V73 
♦65 
♣D832 

1♦ Dobro Passe 3♠ ♠RD952 
♥V63 
♦65 
♣D32 

OESTE NORTE ESTE SUL SUL OESTE NORTE ESTE SUL SUL 
1♦ Dobro Passe 1ST ♠R52 

♥532 
♦RV5 
♣DV32 

1♠ Dobro Passe 3♦ ♠1052 
♥63 
♦AD765 
♣R72 

Nenhuma destas sequências é forçante. Na zona mínima, o abridor deve passar.    

c) Zona forte – 12+H 
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c1) Marcação de partida em rico –    só com 5+ cartas no naipe 

c2) 3ST –    13-15 balançados com defesa no naipe de abertura    

c3) cue-bid –    sem naipe rico de 5 cartas, sem 13-15 balançados com defesa no naipe de 
abertura ou para mãos muito fortes (superiores a 15H) 

OESTE NORTE ESTE SUL SUL  OESTE NORTE ESTE SUL SUL 
1♦ Dobro Passe 4♠ ♠RD852 

♥A54 
♦65 
♣A32 

1♦ Dobro Passe 3ST ♠R52 
♥D63 
♦AV10 
♣DV32 

OESTE NORTE ESTE SUL SUL OESTE NORTE ESTE SUL SUL 
1♦ Dobro Passe 2♦ ♠R52 

♥A32 
♦653 
♣AR32 

1♠ Dobro Passe 2♠ ♠2 
♥AR63 
♦AD765 
♣RD2 

Finalmente, uma última opção é passar ao dobre de chamada, transformando-o em punitivo. Mas 
esta opção é sempre tomada pela positiva, i.e., 5+ bons trunfos, 8+H. 
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A T I T U D E  D O  C A M P O  A P Ó S  I N T E R V E N Ç Ã O  A D V E R S Á R I A  

O DOBRE NEGATIVO E O CUE-BID 

 

O que acontece ao nosso leilão quando há uma intervenção adversária? 

Uma das coisas que aprendemos no capítulo anterior, é que uma intervenção serve para perturbar 
o leilão do adversário. Nessa altura éramos os elementos perturbadores agora vamos ver o que se 
passa no papel de vítimas da perturbação!.. 

A intervenção foi em naipe 

Nestes casos, não se altera o significado da voz do respondente nas seguintes situações: 

1 - Mudança de naipe = forçante por 1 volta. Se ao nível 1, 6+H, 4+ cartas. Se ao nível 2, 10+H, 5+ 
cartas 

2 – Vozes de ST = Não há alteração de pontuação para as vozes de ST, apenas a obrigatoriedade de 
ter uma defesa no naipe de intervenção 

A intervenções foi em 1ST 

Uma abertura no parceiro e 15-18 no adversário que fez a intervenção deixa pouco para os 
restantes jogadores. Quando a maioria desse pouco pertence ao parceiro do abridor é altura de 
utilizar o dobre de castigo. Assim: 

1 - Dobre = 8+H. Punitivo 

2 – Marcação de naipe (mudança de naipe ou apoio) = Em ambos os casos são vozes fracas, 4-7H. 
Apenas para competir. 

O Dobre negativo 

Trata-se de um importante mecanismo do leilão competitivo, que resolve alguns dos problemas 
provocados pela intervenção adversária 

 

C a p í t u l o  

XI 
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♠876 
♥RD106 
♦43 
♣DV93 

O parceiro abriu em 1♦ e o adversário marcou 1♠. Com valores suficientes 
para responder à abertura mas sem voz disponível, que fazer? A solução está 
na utilização do dobre, que significa: 

Tenho 7+H, com 4+ cartas de copas 

Assim o dobre negativo mostra: 

1 – 4 cartas em, pelo menos, um dos naipes não falados, normalmente um naipe rico. Quando 
nenhum dos naipes ricos foi anunciado, o dobre promete um 4-4 em ricos.  

2 – Valores suficientes para a resposta a uma abertura, 7+H 

Vejamos algumas situações clássicas: 

Abridor Intervenção Respondente 

1♣ 1♦ Dbl 

4-4 nos naipes ricos. Com 5-4 o respondente deve começar por marcar o naipe de 5 cartas 
(forçante).  

Abridor Intervenção Respondente 

1♦ 2♣ Dbl 

Promete 4-4 nos naipes ricos ou 5+ cartas num naipe rico mas sem força para o anúcio do naipe ao 
nível 2 (menos de 10 pontos) 

Abridor Intervenção Respondente 

1♥ 2♦ Dbl 

Promete 4♠, com 6+H, ou 5+ cartas de espadas, com 6-9H.  

Abridor Intervenção Respondente 

1♥ 1♠ Dbl 

Mostra, no mínimo, 4-4 nos naipes pobres 

Vozes livres do respondente 

A utilização do dobre negativo implica que, uma voz livre do respondente, em naipe, após 
intervenção adversária, promete 5+ cartas com 7+H, se ao nível 1, ou 10+H, se ao nível 2 

O rebide do abridor 

Com 4 cartas no naipe mostrado pelo respondente, através do dobre, o abridor rebida apoiando o 
referido naipe, ao nível correspondente à força da abertura. Sem apoio, o abridor pode: 

- Rebidar o naipe de abertura 
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- Marcar ST, com defesa no naipe de intervenção 

- Marcar um novo naipe, mantendo a noção de inversa 

- Cue-bid com uma mão forte balançada, sem fit e sem defesa no naipe de intervenção 

- Apoiar o naipe conhecido do respondente com apenas 3 cartas (solução de recurso) 

Abridor Intervenção Respondente Adversário (nº4) 

1♦ 1♥ Dbl Passe 

1♠    

Abertura mínima, 12-14, geralmente com 4 cartas no naipe 

Abridor Intervenção Respondente Adversário (nº4) 

1♦ 1♥ Dbl Passe 

2♠    

Abertura de força intermédia, 15-17, com 4 cartas no naipe 

Abridor Intervenção Respondente Adversário (nº4) 

1♦ 1♥ Dbl Passe 

3♠    

Abertura forte, 18-19, com 4 cartas no naipe 

Abridor Intervenção Respondente Adversário (nº4) 

1♦ 1♥ Dbl Passe 

4♠    

Abertura forte, 20-21, com 4 cartas no naipe 

Abridor Intervenção Respondente Adversário (nº4) 

1♦ 1♥ Dbl Passe 

1ST    

Mão balançada, 12-14, sem 4 cartas de espadas 

Abridor Intervenção Respondente Adversário (nº4) 

1♦ 1♥ Dbl Passe 

2ST    

Mão balançada, 18-19, sem 4 cartas de espadas 
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Abridor Intervenção Respondente Adversário (nº4) 

1♦ 1♥ Dbl Passe 

2♦    

Mão unicolor, 6+ cartas 11-15, sem 4 cartas de espadas 

Abridor Intervenção Respondente Adversário (nº4) 

1♦ 1♥ Dbl Passe 

2♥    

Mão geralmente balançada, 18+H, sem 4 cartas de espadas e sem defesa em copas 

Até que nível se jogam dobres negativos? 

É matéria de entendimento entre parceiros. À medida que o bridge se vem tornando mais 
competitivo, assim tem vindo a aumentar o nível até onde se “estica” o dobre negativo. 

A maioria dos pares joga dobres negativos até ao limite de 4♦, o que significa que: 

Abridor Intervenção Respondente 

1♥ 4♦ Dbl 

O dobre mostra 4 cartas de espadas e força suficiente para jogar ao nível 4, em frente de uma 
abertura que pode ser mínima. 

Numa primeira fase de adaptação a esta nova realidade, sugerimos que o dobre negativo vá até ao 
nível de 3♠ 

Atenção: Quando aplica o dobre negativo, não se esqueça do nível a que está a colocar o leilão 
para o seu campo. A força da mão tem de ser correspondente a esse nível 

Que fazer quando se quer punir a intervenção adversária? 

Este é um tema de grande importância, até porque é aquele em que os jogadores mais 
inexperientes mostram maior dificuldade. 

Uma vez que o dobre tem um significado artificial, a forma de castigar a ousadia adversária 
é...PASSAR!   

Parece confuso, mas não é tanto assim. Após abertura e intervenção adversária, o respondente 
tem à sua disposição as seguintes opções: 

- Marcar um novo naipe (natural e forçante) 

---    Marcar ST, ao nível da força da mão e com defesa no naipe de intervenção    

---    Apoiar o naipe de abertura do parceiro.    

---    Cue-bid que, como veremos a seguir, corresponde a mãos de apoio forte    
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---    Passar que, para além do significado natural, pode também significar que se pretende 
punir o adversário    

Desta forma, a única questão está em saber como desfazer a ambiguidade desta última opção. A 
solução vai ser dada pelo abridor que, salvo casos muito especiais, sempre que o jogador nº4 
passar, deve reabrir o leilão em... DOBRE!   

Abridor Intervenção Respondente Adversário (nº4) 

1♥ 2♦ Passe Passe 

Dobre    

Este dobre serve para proteger o passe do parceiro, nos casos em que ele foi feito por não ter à 
sua disposição o dobre punitivo. Tirando mãos fortes, de distribuição muito especial ou mãos em 
que o abridor está comprido no naipe de intervenção, o dobre é OBRIGATÓRIO 

Abridor Intervenção Respondente Jogo do respondente 

1♥ 2♦ Passe ♠D43 
♥6 
♦RD1087 
♣A754 

Com 5 vazas defensivas e uma abertura em frente, do ponto de vista do respondente o contrato 
de 2♦ dobrados será a melhor solução para o seu campo. Mas, para que isso aconteça, é 
necessário que o abridor reabra o leilão em dobre. 

A pergunta, quase automática, que surge nesta altura é: 
- Então e quando o passe corresponde a uma mão fraca? 

Lembramos que o abridor, ao reabrir o leilão em dobre, está curto no naipe de intervenção. 
Qualquer voz do respondente que não o passe mostra uma mão fraca. 

Abridor Intervenção Respondente Jogo do respondente 

1♥ 2♦ Passe ♠D43 
♥63 
♦10874 
♣A754 

Dobre Passe 2♥ 

Um fit de recurso. 

Abridor Intervenção Respondente Jogo do respondente 

1♥ 1♠ Passe ♠DV3 
♥63 
♦10874 
♣D754 

Dobre Passe 1ST 

Defesa no naipe de intervenção mas valores inferiores à marcação de 1ST directa, sobre a 
intervenção 
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Abridor Intervenção Respondente Jogo do respondente 

1♥ 1♠ Passe ♠V5432 
♥6 
♦1087 
♣DV54 

Dobre Passe 2♣ 

Ou seja: TIREM-ME DESTE FILME... 

O cue-bid 

Após uma intervenção sobre uma abertura, o cue-bid do respondente mostra sempre uma mão 
com fit no naipe de abertura e força de convite ou mais. A introdução desta convenção vem 
possibilitar que as vozes de fit directo sejam, todas elas, competitivas passando as mãos de 11+DH 
a ser marcadas via cue-bid. Vamos ver alguns exemplos: 

Abridor Intervenção Respondente Jogo do respondente 

1♥ 1♠ 3♥ ♠2 
♥RV32 
♦R1087 
♣10987 

   

4 cartas de fit, singleton no naipe de intervenção.  

REGRA 

Em leilões competitivos, o nosso nível de segurança é igual ao número de trunfos existentes no 
campo! 

Abridor Intervenção Respondente Jogo do respondente 

1♥ 1♠ 2♠ ♠2 
♥RV32 
♦D1087 
♣A987 

   

Jogo forte demais para uma simples marcação competitiva. A marcação de 3♥ pelo abridor mostra 
uma mão na zona mínima da abertura – 12-14DH 
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E X E R C Í C I O S  

1. INTERVENÇÕES 

Após abertura adversária, à sua direita, o que faz com as seguintes mãos: 

♠87653 
♥54 
♦ADV 
♣RD3 

♠A432 
♥42 
♦AD82 
♣R98 

♠A42 
♥AV10 
♦DV32 
♣RD3 

♠A8754 
♥V32 
♦V102 
♣D54 

♠ARV103 
♥3 
♦AD32 
♣RD3 

♠RV4 
♥V102 
♦AD52 
♣DV2 

1♥ ? 1♥ ? 1♥ ? 1♥ ? 1♥ ? 1♥  
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 

2. RESPOSTAS A INTERVENÇÕES 

O que responde após a intervenção do parceiro? 

CASO 7 
NORTE ESTE SUL OESTE MÃO DE OESTE 

1♥ 2♦ Passe ? ♠RD653 
♥6543 
♦A2 
♣A3 

CASO 8 
NORTE ESTE SUL OESTE MÃO DE OESTE 

1♥ 1♠ Passe ? ♠RD6 
♥6 
♦AV32 
♣V5432 

CASO 9 
NORTE ESTE SUL OESTE MÃO DE OESTE 

1♥ Dbl Passe ? ♠RD6 
♥6 
♦AV32 
♣V5432 

C a p í t u l o  

XII 
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CASO 10 
NORTE ESTE SUL OESTE MÃO DE OESTE 

1♥ 1ST Passe ? ♠RD6 
♥6 
♦AV32 
♣V5432 

CASO 11 
NORTE ESTE SUL OESTE MÃO DE OESTE 

1♥ Dbl Passe ? ♠V86 
♥6543 
♦A32 
♣V54 

3. ATITUDE APÓS INTERVENÇÃO ADVERSÁRIA 

O que faz após a intervenção adversária? 

CASO 12 
NORTE ESTE SUL MÃO DE SUL 

1♥ 2♦ ? ♠RD65 
♥65 
♦D103 
♣D432 

CASO 13 

NORTE ESTE SUL MÃO DE SUL 

1♦ 1♠ ? ♠V65 
♥A52 
♦D103 
♣RDV2 

CASO 14 

NORTE ESTE SUL MÃO DE SUL 

1♦ 1♠ ? ♠V65 
♥R5 
♦103 
♣ARD432 
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CASO 15 
NORTE ESTE SUL MÃO DE SUL 

1♦ 2♣ ? ♠A65 
♥R5 
♦103 
♣AV1092 

 

R E S P O S T A S  

CASO 1 - 1♠ 

CASO 2 – Dobre. 

CASO 3 – 1ST 

CASO 4 – Passe. Mau naipe, mau jogo 

CASO 5 – Dobre. Jogo demasiado forte para uma intervenção em naipe 

CASO 6 – Passe. Nem naipe para intervir nem distribuição para um dobre de chamada 

CASO 7 – 2♠. Forçante por uma volta 

CASO 8 – 3♠. 

CASO 9 – 2♥. Cue-bid 

CASO 10 – 3ST 

CASO 11 – 1♠ 

CASO 12 – Dobre. 

CASO 13 – 2♠. Cue-bid 

CASO 14 – 2♣. Natural e forçante 

CASO 15 – Passe. Esperando pela reabertura em dobre do parceiro 
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O  J O G O  D E F E N S I V O  

1. CARTA DE SAÍDA 

Pode afirmar-se que a escolha da carta de saída é o acto mais solitário de um jogo de bridge. 
Algumas vezes, o leilão deixa algumas pistas, seja porque a informação transmitida pelos 
adversários foi substancial, seja porque o leilão foi competitivo e, à falta de alguma outra 
evidência, temos o naipe anunciado pelo parceiro como farol. 

No entanto, na maioria dos casos, os dados disponíveis são poucos e o jogador a quem cabe a 
responsabilidade de sair está entregue a si próprio. 

A saída resume-se a duas escolhas: 

- Que naipe? 

- Que carta? 

Na escolha do naipe são vários os factores a ter em conta, nomeadamente, a natureza do contrato 
e o que conhecemos das mãos dos adversários. 

Em contratos de ST, o objectivo da defesa passa pelo apuramento de vazas de comprimento pelo 
que, salvo indicações em contrário fornecidas pelo leilão, o naipe escolhido para a saída é o nosso 
naipe mais comprido ou, em alternativa, no caso de o leilão ter sido competitivo, ao naipe 
anunciado pelo parceiro.  

Em muitas situações esta escolha do naipe resulta, no imediato, na putativa perda de uma vaza, 
sendo o caso mais frequente a saída para uma fourchette do declarante. No entanto, a essa perda 
pode corresponder o ganho de várias vazas, caso a defesa consiga apurar um naipe comprido 
antes que o declarante consiga descobrir as vazas suficientes para cumprir o contrato. Digamos 
que se trata de um investimento, com a sua dose de risco, é certo, mas com a expectativa de obter 
alguns ganhos, um pouco mais tarde. 

Já nos contratos em trunfo a saída a um naipe comprido, continuando a ser opção, pouco adianta 
no apuramento de vazas de comprimento, já que agora o declarante está protegido pelo trunfo. 
Neste caso, a estratégia mais comum passa por: 

- Sair a um naipe curto (singleton ou doubleton) na expectativa de realizar vazas em corte 
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- Sair a naipes com cabeças de sequência, tentando libertar vazas rápidas para a defesa 

- Sair a trunfo para evitar o desdobramento dos trunfos pelo declarante 

No caso das saídas a naipes curtos, se a saída ao singleton é uma opção apetecível, já a saída a 
doubleton é perigosa. Com o corte a surgir apenas na 3ª vaza do naipe, raras são as situações em 
que a defesa tem tempo para lá chegar, antes do declarante destrunfar. Além de que pode 
comprometer vazas prováveis do parceiro. 

A saída a cabeça de sequência é a que, à partida, mais garantias dá de alcançar os objectivos da 
defesa.  

Finalmente a saída a trunfo é indicada sempre que o leilão indicia que o declarante vai tentar 
realizar as suas vazas em cortes cruzados, ou vai tentar utilizar os trunfos da mão curta para 
apurar um segundo naipe comprido (exemplo típico quando o declarante anuncia um bicolor e o 
parceiro dá preferência por um dos naipes). 

Deve evitar-se a saída a trunfo sempre tenha uma honra, à segunda ou à terceira (Rx, Vxx, Dxx). 
Deve ainda evitar sair a trunfo com um singleton no naipe, o que permite ao declarante 
“adivinhar” uma figura à 4ª na mão do seu parceiro. 

Escolhido o naipe, há que seleccionar a carta. São vários os métodos utilizados pelas parcerias. Na 
Escola optámos por uniformizar a escolha da carta, seja para contratos em ST, seja para contratos 
em naipe, com o método denominado 1, 3, 5. 

A primeira carta do naipe que escolhemos é a carta mais alta do naipe. Em contratos de ST esta 
carta corresponde a uma cabeça de sequência (RDV4; DV1053). Em contratos trunfados, para 
além das situações atrás referidas, pode ainda corresponder a um singleton ou à carta mais alta de 
um doubleton. 

A terceira carta corresponde, em qualquer tipo de contrato, à 3ª carta de um naipe de 4 cartas, 
onde não existe sequência (R853; V642) ou mesmo de um naipe de 3 cartas (R85; V64). Esta 
última situação é pouco frequente em contratos de ST (lembramos que, para este tipo de 
contratos se opta quase sempre pela saída ao naipe mais comprido), mas bastante frequente em 
contratos trunfados. 

A quinta carta, em qualquer tipo de contrato, corresponde à 5ª carta de um naipe com 5 ou mais 
cartas (R8532; D87542). Ao contrário da situação anterior, esta escolha acontece mais vezes em 
contratos de ST (naipe mais comprido) que em contratos trunfados, em que o apuramento de 
vazas de comprimento é muito pouco provável. 

2. ATITUDE 

Como em quase tudo o que ao bridge diz respeito, são vários os métodos de sinalizações 
defensivas. Mais do que a discussão sobre o que é melhor e pior, o importante é perceber os 
objectivos de uma linguagem comum entre parceiros. Mais do que em qualquer outra situação do 
jogo, a defesa é uma arte que vive de uma comunhão perfeita entre os parceiros.  
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O método que vamos desenvolver é apenas um dos muitos à disposição dos jogadores. Mas 
desenganem-se os que pensam que a solução para a equação defensiva se resume, simplesmente, 
à escolha do método.  

A defesa é uma arte e, como todas as artes, requer um balanceamento perfeito entre a técnica e a 
imaginação, entre o científico e o aleatório. O principal segredo da defesa reside na necessidade 
de descobrir as mãos fechadas do parceiro ou do declarante. Conhecida uma delas, a outra vem 
por inerência. Como facilmente se percebe, é do parceiro que devemos esperar a informação 
necessária para a correcta leitura das mãos “escondidas”. Passemos à acção:  

Baixa-Alta 

É, actualmente, um dos métodos mais populares de sinalização. Resume-se a encorajar o parceiro 
a continuar no naipe que escolheu jogando uma carta tão baixa quanto possível nesse naipe 

A saída foi à D e tem na sua mão R873. Jogue o 3, mostrando interesse na continuação no 
naipe. 

Mesma saída, mas agora tem 873. Jogue o 8. A mensagem é: “não contes com a minha ajuda 
nesse naipe” 

Contra um contrato em trunfo o parceiro saiu ao A. Tem 82: jogue o 2, encorajando a 
continuação no naipe, na esperança de poder fazer um corte. 

3. CONTAGEM 

Muitos jogadores tendem a confundir os dois conceitos: atitude e contagem. Jogando atitude a 
mensagem é: gosto do naipe – não gosto do naipe. Jogando contagem, a indicação que segue para 
o parceiro é o número de cartas no naipe, independentemente da qualidade. 

São dois conceitos diferentes, podendo adoptar-se um ou outro mas NUNCA os dois ao mesmo 
tempo para a mesma situação. 

A arte de defender é complexa o que deu origem a métodos defensivos cada vez mais complexos, 
com as parcerias mais evoluídas tecnicamente a detalhar ao pormenor as diferentes situações 
defensivas e os métodos para as encarar.  

Porque estamos ainda a dar os primeiros passos nesta matéria, pensamos ter de começar por uma 
abordagem muito simples do problema e, gradualmente, ir partindo para novos desafios. 

Desta forma, perante a carta de saída do parceiro ou mesmo o ataque a meio do jogo, o nosso 
conselho é que joguem atitude: gosto do naipe = carta baixa; não gosto do naipe = carta alta. 

As situações de contagem surgem quando o naipe em questão é jogado pelo declarante e não 
pelo parceiro. Por princípio, não faz sentido manifestar agrado ou desagrado pelo naipe jogado 
pelo declarante. O naipe do adversário não é, regra geral, do nosso agrado. Então, a informação 
importante para o parceiro reside no número de cartas que temos no naipe. 
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O objectivo é permitir ao parceiro gerir o timing correcto da acção a tomar perante o naipe 
adversário: em que vaza fazer o Ás do naipe, por exemplo. Isto é, interferir nas comunicações 
entre o jogo do declarante e o jogo do morto. 

A contagem no naipe é feita da mesma forma de a atitude, utilizando o ranking das cartas para 
mostrar um número par ou um número ímpar no naipe. Assim, uma carta baixa indica um número 
par de cartas, uma carta alta um número ímpar.  

Nem sempre esta informação é processável na primeira vaza do naipe mas tudo ficará claro na 
vaza seguinte. 

4. BALDA 

Um jogador balda quando não tem carta do naipe que está a ser jogado. A carta escolhida é uma 
indicação importante para o parceiro. 

O método que aconselhamos é a chamada balda preferencial que se traduz no seguinte: 

- eliminado o naipe que não temos e o naipe correspondente à carta que baldamos, sobram 2 
naipes. Uma carta alta baldada mostra interesse no naipe de ranking superior, uma carta baixa no 
naipe de ranking inferior 

O parceiro jogou paus. Por não ter cartas no naipe, baldou o 2. Os naipes que faltam são  e . 
A balda aponta para interesse no naipe de copas. 

Para terminar, por agora, a nossa análise defensiva, é importante realçar que as indicações 
defensivas são apenas e só isso mesmo: indicações. O parceiro recolhe e processa a informação e, 
com base nos dados disponíveis, orienta a defesa. 

Uma sinalização defensiva num determinado sentido não é obrigatória para o parceiro seguir. 
Convirá apenas que, ao não o fazer, ele tenha boas razões para apresentar. 

A defesa é, provavelmente, a parte mais complexa do jogo. Mas é, seguramente, a mais 
gratificante para a boa saúde da parceria quando ambos estão em sintonia. 


