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Mão 1‐ Com cartas à vista ganham‐se 4♠ mas não é um bom contrato, com apenas 25DH em linha. Depois do 
apoio simples em espadas pelo abridor, Norte deve passar a 2♠! O resultado normal será 140NS 
Mão 2‐ Mais um parcial, desta feita em EO (1ST – 2♣ ‐ 2♥ ‐ 2ST – P). A favorável colocação das cartas poderá 
permitir a Oeste realizar 9 vazas, mas o mais frequente será o resultado de 120EO 
Mão 3‐ Continuando na senda dos parciais, embora 2♥ ou 2♠ sejam contratos mais “bem remunerados” o 
contrato normal será de 1ST, jogado por Norte, depois de 1♦ ‐ 1♥ ‐ 1♠. Apesar do bom naipe de copas, a mão 
de Norte é demasiado balançada para repetir o naipe, pelo que 1ST deverá ser a opção mais comum. 

 
Mão 4‐ Depois de 1♦ ‐ 1♥ ‐ 1ST, Sul deverá marcar 2♣, se o checkback Stayman fizer parte das ferramentas do 
par, ou 2♠, caso contrário. Quando o abridor anunciar 3 cartas em ♥, a partida está encontrada e, com as 
cartas simpaticamente colocadas, 12 vazas estão à disposição. 
Mão 5‐ Não entrar no bicolor em E, depois da abertura de N em 1♠ pode ser a solução para encontrar o 
partida em ST, única à disposição de EO. Com S “fora da corrida”, N será obrigado a oferecer a 9ª vaza ao 
declarante. A hipotética entrada em bicolor, por E, vai, muito provavelmente, deixar EO fora da partida em ST 
Mão 6‐ Mais uma mão de sistema, para se alcançar o contrato ganhante de 2♠. Abertura em 1♦, resposta de 
1♠  e 2♥ de Norte. É para casos como este que servem os dobres de apoio. O dobre de Este mostra 3 cartas de 
espadas. A alternativa mais comum vai ser a marcação de 2ST por Este e não haverá onde fazer 8 vazas.  

 
Mão 7‐ Um leilão competitivo, com a linha NS de uma ou de outra forma a descobrir o fit de 10 cartas em 
copas. O problema é que essa descoberta pode levá‐los a um extemporâneo contrato de 4♥ (‐500), quando 
será muito difícil a EO descobrir o contrato ganhante de 3ST (se jogado por Este, protegendo a saída a espadas) 
Mão 8‐ Terá Sul a coragem de entrar em 2♠, depois de 1♥ ‐ 2♥? Se o fizer e, na nossa opinião, deve fazê‐lo, a 
linha NS poderá conseguir alcançar o contrato de 4♠. De outra forma, o risco de EO ficar calmamente a jogar 
um parcial em copas é grande!  
Mão 9‐ 4♠ ou 3ST serão contratos normais em NS, apesar do dobre de chamada de Este. No contar final de 
espingardas, contra defesas normais, a partida em rico “pagará” mais que as 9 vazas disponíveis em ST. 
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Mão 10‐ Depois de uma abertura de Oeste em 2ST, Este utiliza o transfer e deve marcar a partida em espadas, 
uma vez que tem, no mínimo, 5 pontos de apoio. 
Mão 11‐ Com Este a entrar em 1♠, o mais provável e também o mais razoável é que NS termine a jogar um 
parcial. Mas Norte vai ter um rebide difícil depois de 1♣ ‐ 1♠ ‐ Dbl. O nosso voto vai para 2♥ 
Mão 12‐ Uma situação simples, para variar, com EO a não ter dificuldade em descobrir o seu parcial em oiros. 

 
Mão 13‐ Cá está uma mão que, aqui para nós que ninguém nos ouve, costumo abrir em 1♥. Neste caso 
funciona às mil maravilhas, uma vez que deve deixar EO fora do leilão, quando ganham 5♦. 
Mão 14‐ Que Oeste pode tentar introduzir o seu bicolor menor depois de 1♥ ‐ 2♥ (em 2ST) é verdade. Mas 
dificilmente NS deixará de marcar a sua partida em copas, sendo certo que 5♦ é uma boa defesa contra a 
partida. 
Mão 15‐ “too high dear partner” será o pensamento de Norte depois da abertura normal do parceiro em 2ST. 
Mas podia ser pior, caso o ♠V não fosse entrada para a passagem a oiros. E há sempre a hipótese da defesa dar 
uma ajudinha. O meu palpite é que o contrato de 2ST será cumprido em algumas mesas.  

 
Mão 16‐ Quer abrir com a mão de Oeste? Acho que pode e deve, desde que não se esqueça de abrir em 1♣. 
Depois de 1♦ marque 1♥ e repita o naipe de copas na próxima volta. Fica assim definida a sua distribuição. As 
opções de contrato final são 3ST ou 4♥ mas, em qualquer deles, tem de jogar com a “astúcia do coiote”. Já 
agora, quanto à defesa, a saída indicada é a TRUNFO. 
Mão 17‐ Contrato de 3ST normal em EO, com o único risco de Este decidir abrir (MAL) com os 11 pontos 
balançados e Oeste não parar antes de cheleme.  
Mão 18‐ Jogar ou não partida nesta mão em EO depende do rebide do abridor após a aresposta de 1♥ do 
parceiro. Desta feita a sorte protege os audazes, com as copas 3‐2 e ♥D10 a cairem mas, em extensão, estes 
excessos de optimismo pagam‐se caro. Este deve rebidar 3♥ e Oeste deve passar.  
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Mão 19‐ O leilão normal será abertura de Sul em 1♣ seguida de 2 passes. Será que os 6 pontos de Este são 
suficientes para um réveil? Claro que não são! Apesar de EO conseguir ganhar 2♠ o mais sensato é deixar NS a 
jogar 1♣. Uma nota ainda para os que acham que se deve responder sempre à abertura de 1♣! Se o fizer, 
rapidamente aterra em 4♥ com os respectivos cabides. 
Mão 20‐ 9 vazas em ST à disposição de NS mas o contrato é praticamente inalcansável. O normal é Norte 
terminar a jogar um parcial em oiros 
Mão 21‐ Contrato simples de alcançar e de cumprir em EO – 1ST 

 
Mão 22‐ 9 vazas em ST em NS mas o contrato final deverá ser um parcial, depois de 1♦ ‐ Dbl – P – 1ST 
Mão 23‐ Os 8 pontos balançados de Norte após a abertura de 1ST do parceiro não justificam outra opção que 
não seja o PASSE!.  
Mão 24‐ EO vai terminar, muito provavelmente, a jogar 1ST, sendo 2♥ o contrato ganhante. Mas ninguém 
deve culpar Oeste de não repetir o seu anémico naipe de copas. 
 
 
Para qualquer questão adicional a estes sintéticos comentários, não hesite em contactar o Consultório de 
Bridge. 
 
Esperemos que tenha gostado do torneio e que se tenha divertido. A nossa próxima iniciativa será no dia 28 de 
Março, numa organização conjunta com a Lusitana Paixão (BBO) e que irá decorrer neste mesmo espaço, 
gentilmente cedido pelo AMAZÓNIA JAMOR HOTEL, a quem reforçamos os nossos agradecimentos.  
 
Obrigado pela vossa participação e até breve. 
 
A equipa B4F 


