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Mão 1‐ A linha EO pode facilmente “resvalar” para uma partida inganhável, caso Oeste decida fazer algo mais 
sobre o rebide de 1ST do parceiro. O anémico naipe de copas e os “10” fora dos naipes com figuras são 
indicadores mais que suficientes para refrear excessos. 
Mão 2‐ À imagem da 1ª mão, também aqui são poucas ou nenhumas as razões para levar EO até à partida em 
copas. Certo ou errado, o certo é que a partida se pode ganhar com um carteio inspirado. Para tal, apesar dos 
trunfos 4‐1, basta partir de ♥10. Curioso é que, partindo de pequena copa, o que à primeira vista parece igual, 
o contrato já não se pode ganhar. Ora, se não acredita, tente lá... 
Mão 3‐ Tarefa fácil para a linha NS. Marcar e ganhar 4♠ não deverá constituir qualquer problema. Problema 
tem a linha EO, que deverá tirar as 3 vazas a que tem direito “à cabeça” ou será tarde de mais. 

 
Mão 4‐ Contrato normal 1ST em EO. Resultado normal, 210EO. Tudo isto porque nenhuma carta está fora do 
seu sítio para o declarante: ♠R, ♦RV e ♣RV na passagem não acontecem todos os dias. Esperemos que tenha 
disfrutado desta oportunidade única. Não irá encontrar muitas vezes jogos assim... 
Mão 5‐ Finalmente, alguma emoção. Com o ♣R na passagem, 12 vazas estão à disposição de EO: em oiros, em 
ST ou até mesmo, imagine‐se, em copas com 7 em linha e as copas 4‐2 no flanco. Há dias assim... 
Mão 6‐ Difícil mesmo vai ser convencer EO a parar antes de partida. Com 1 vaza para fazer em cada naipe, será 
que a linha NS consegue derrotar o contrato?  

 
Mão 7‐ É comum neste jogo que as mãos desbalançadas provoquem leilões com algum “sal e pimenta”. Às 
vezes, têmpero de mais. O que irá acontecer neste leilão? Conseguirá Norte refrear os seus impulsos de levar a 
competição em oiros para além dos limites de segurança? Conseguirá EO resistir às “provocações” adversárias 
e parar antes de partida? No fim contamos‐lhe como foi... 
Mão 8‐ Aqui não se prevê muita acção. Um parcial em espadas será, seguramente, o contrato popular em EO. 
Mas 9 vazas estão disponíveis em ST se jogado por Oeste (sem perigo para a saída  a paus). Jogados por Este, 
nem 1ST se ganha, com saída a paus.  
Mão 9‐ Conseguirá NS descobrir o seu parcial em copas depois de uma abertura em ST de Este? Pouco 
provável. Mais vulgar será o parcial em espadas, se Norte decidir reabrir o leilão. De qualquer forma, mesmo 
com 1 cabide, o parcial em espadas será melhor que os 90 à disposição de EO. 
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Mão 10‐ Ora para não se ficarem a rir uns dos outros, aqui vai um cheleme para NS, à escolha entre oiros e 
paus. Mas, nestas coisas do bridge há sempre um “mas”, só têm 18 pontos em linha e o mais certo é Oeste 
marcar 4♥ sobre a abertura de 1♣ de Sul. Ainda dizem que não há adrenalina no bridge! Divertido seria ver 
Oeste, com os seus 18 pontos de figura, a marcar 6♥ à defesa. 
Mão 11‐ Como irá Este mostrar o seu bicolor vermelho, depois de 1♣ ‐ 1♠ dos adversários? Se é verdade que 
EO ganha 4♥ não é menos verdade que NS tem uma defesa quase evidente em 4♠. Depois, caso o leilão 
evolua para o nível 5, o melhor é ficar de flanco. 
Mão 12‐ Mais uma mão à medida dos mais afoitos. O duplo fit em NS permite realizar 11 vazas em copas ou 
espadas com apenas 20 pontos em linha. 

 
Mão 13‐ Norte, adepto de emoções fortes, pode tentar estragar a festa a EO com uma abertura pouco 
convencional em 3♦. Mas, mesmo assim, não será complicado para EO descobrir a sua partida em ricos. 
Mão 14‐ Partida em copas ou em ST para NS mas, uma vez mais, não à conta dos pontos honra, cada vez mais 
desvalorizados com a crise. Apenas 22 pontos mas montes de vazas à espera. 
Mão 15‐ O mais provável é Oeste ficar a jogar num dos poucos parciais que não se ganham: 1ST. 2♥, 2♦ ou 2♣, 
qualquer deles com 7 em linha, são os contratos ganhadores.  

 
Mão 16‐ Uma abertura em 2♥ fracas ou 2♦ Multi em Oeste pode deixar a linha NS fora da corrida. 5♣ é o 
contrato de partida possível mas chegar lá não será mesmo nada fácil. 
Mão 17‐ Já era tempo de dar um pouco de alento a NS. Afinal o computador não está feito com os adversários 
e os magníficos 22 pontos em linha são mais que suficientes para realizar 9 vazas em ST.  
Mão 18‐ Bem, desta vez não há qualquer surpresa: a linha EO marca e ganha partida com toda a naturalidade. 
Os vorazes especialistas de pares não deixarão passar a oportunidade de descobrir a partida alternativa em ST, 
que produzirá as mesmas 10 vazas e algo muito perto do top. 
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Mão 19‐ 4♥ ou 5♣ são os contratos de partida que se ganham em NS. Apesar dos 21 pontos em linha, vários 
serão os pares a alcançar a partida em copas que não apresenta qualquer dificuldade de carteio 
Mão 20‐ Se com 21 e 22 pontos em linha se ganham 3ST, então com 24 é certinho. A poderosa combinação em 
oiros poderá levar Sul a marcar directamente 3ST sobre a abertura de 1ST do parceiro. Não acreditamos muito 
que Este tenha a ousadia de entrar em ricos sobre a abertura de 1ST. Mas há pessoal capaz de tudo... 
Mão 21‐ Lá vai cheleme. E, finalmente, com 32 pontos em linha, para variar. 6ST parece ser o destino mais 
vezes alcançado por NS 

 
Mão 22‐ A noite vai longa, os atletas estão cansados, pelo que é chegada a altura de contratos pacíficos, com é 
o caso destes 3ST em EO. Mas o carteio terá de estar à altura dos acontecimentos. O naipe de paus vai ter de 
ser bem trabalhado, principalmente depois de uma eventual (e inspirada) saída a oiros ou mesmo a espadas. 
Só a saída a a paus deixa o declarante à vontade. 
Mão 23‐ Pudesse a partida em espadas ser jogada por Oeste e tudo acabaria em bem para esta linha. Mas o 
mais provável será Este anunciar primeiro o naipe. A mais que certa saída a paus colocará fim às ilusões do 
declarante.  
Mão 24‐ E a noite vai acabar em paz e sossego, com uma partida de 3ST em NS, fácil de marcar e mais fácil 
ainda de ganhar. 
 
 
Esperamos que se tenham divertido. Para esta segunda prova do circuito, gerámos mãos aleatórias. Os 
comentários são da nossa responsabilidade e, caso detectem qualquer gralha ou análise deficiente 
agradecemos os vossos comentários. 
 
Prova a prova iremos diversificando o tipo de mãos e o tipo de competição. A 3ª prova do circuito será 
disputada também em barómetro mas com classificação em Imp’s.  
 
O Consultório de Bridge, embora ainda em fase de implementação, está já à vossa disposição. Coloque‐nos as 
suas questões.  
 
Obrigado pela vossa participação e até breve. 
 
A equipa B4F 


