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O contrato mais popular deverá ser 3ST em EO, até porque a maioria 
dos jogadores em Este devem abrir em 1ST. Já não será tão comum 
uma intervenção de Sul em copas mas, a boa distribuição e o passe 
inicial do parceiro podem constituir argumentos de peso. A acontecer, 
Norte, sobre 3♦ de Oeste, não deixará de dar o fit e o resultado mais 
provável será de 520EO, com a saída a pequena copa. A defesa em 4♥ 
apenas custará 2 cabides mas não é muito evidente.  
Uma questão interessante será discutir o significado do dobre no leilão 
de 1♣ ‐ 2♥ ‐ 3♦ ‐ Dobre. Não sendo, de todo, razoável que seja 
punitivo, quando os adversários estão numa sequência forcing, 
pensamos que deverá funcionar como fit no naipe de intervenção, mas 
com valores no naipe não falado.  

 

Mais uma mão atípica para uma abertura em 1ST mas que, devido às 
dificuldades de rebide, poderá ser a opção da maioria dos jogadores em 
Este. Norte tem uma mão forte pelo que deverá começar por dobrar 
para, em seguida marcar espadas.  
O contrato final deverá ficar‐se por um parcial sendo 140NS o resultado 
normal da mão. Algumas parcerias mais agressivas poderão chegar ao 
contrato de partida mas, a menos que algo de anormal se passe na 
defesa, 1 cabide será o desfecho final 

 

Dobre de chamada de Oeste após abertura em 1♠ de Sul, o que deverá 
conduzir ao normal contrato de 3ST em EO.  
Desconfortável será a posição de Sul, depois da normal saída a espadas, 
ao ter de baldar 3 vezes no naipe de paus. Baldar o naipe comprido, 
tornando‐o inofensivo, baldar 1 copa permitindo ao declarante fazer 4 
vazas no naipe, depois da passagem à ♥D, ou colocar o ♦R “à morte” 
são as opções.  

 

 

Uma mão diabólica, com Sul a olhar para uns sólidos 21 pontos de 
figura e a verificar momentos depois de terminar o leilão em 4♠ que 
não consegue ganhar qualquer contrato de partida. Isto porque a 
defesa consegue tirar 3 vazas de copas e promover a ♠D de Oeste 
quando o parceiro jogar a 4ª volta no naipe de copas. 
A hipótese de promoção de trunfo é demasiado forte para poder ser 
ignorada por um defensor atento. Um exercício interessante será 
descobrir como pode o declarante ganhar o jogo sem a promoção de 
trunfo, dada a má distribuição dos oiros. A alternativa de jogar paus, na 
4ª vaza, com efeito, não serve. Digamos que irá funcionar como um 
Golpe de Viena antecipado pela defesa. O declarante tira 5 voltas de 
trunfo a juntar às 3 voltas iniciais de copas e ao pau e, a 4 cartas do fim, 
Oeste não tem defesa: ou guarda os 4 oiros baldando o ♣R ou, para 
segurar o ♣R terá de baldar 1 oiro ☺  
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Apesar da provável intervenção de Este em 2 fraco, a linha NS não 
deverá ter dificuldade em alcançar o contrato de partida. Resta saber se 
em 4♥, se em 3ST. Como em ambas se irá alcançar o mesmo número 
de vazas, o facto de se estar a jogar torneio de pares irá pesar a favor 
dos apreciadores de ST. Melhor ainda estarão os que beneficiarem de 
uma defesa “suicida” em 4♠, que não poderá custar menos de 800! 

 

Em vulnerabilidade favorável os jogadores mais agressivos sentados em 
Norte não deixarão de mostrar o seu bicolor, depois de 1♦ ‐ 1♠. Se 
Oeste marcar 2♠ para mostrar uma mão forte com um naipe sólido, 
será mais difícil a Norte entrar no leilão mas, mesmo assim… 
Os resultados podem ser variados, desde 800 em 5♣ dobrados, a 6♠ 
jogadas por EO que se perdem … desde que Norte não descubra a saída 
ao ♥A e continuação no naipe e que o declarante consiga identificar a 
posição para um duplo squeeze: ♥R e copa cortada, ♦A e ♦R e todos 
os trunfos, com o ♥V a servir de ameaça contra Norte, o ♦9 de ameaça 
contra Sul e os paus a ameaçarem ambos 

 

A linha EO não deverá ter grandes dificuldades em alcançar o contrato 
de 4♥ e muito menos dificuldade ainda em ganhá‐lo. Mas Norte pode 
criar uma manobra de diversão se decidir abrir em 3 ♦ em 3ª posição, 
apesar da vulnerabilidade não ser muito apelativa. Mesmo assim, Este 
tem uma excelente mão para marcar 3♥ e Oeste não deixará fugir a 
partida. 

 

Um parcial em disputa nos 2 campos: 2♠ e 3♣ em EO. Mas, nestes 
contratos apertados, é comum ver um dos campos sair fora dos seus 
níveis de segurança 
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Finalmente um leilão sem intervenções adversárias, com a linha EO a 
terminar em partida, provavelmente 3ST. 
Quem decidir jogar a partida em paus, terá de trabalhar muito para 
levar o barco a bom porto e poucos serão, certamente os que lá vão 
chegar.  

 

Bem sabemos que a análise do jogo mostra que se ganham 7♦ e 6♥. 
Mas, pela vossa saúde e, principalmente, pela saúde do vosso parceiro, 
evitem estas emoções fortes. Com 22 pontos em linha, qualquer 
parceria se dará por muito feliz em conseguir alcançar um qualquer 
contrato de partida. Esperemos, ao menos que não haja passagens 
gerais… 

 

O contrato de 3ST em NS está condenado ao fracasso com a normal 
saída a oiros. Apesar de a saída dar ao declarante a oportunidade de 
fazer duas vazas a oiros, o apuramento do naipe de oiros da defesa 
ocorrerá primeiro que o apuramento do naipe de paus do morto.  

 

Este será um jogo pacífico, desde que Norte não se entusiasme com a 
abertura do parceiro em 2ST. Motivos para isso não tem mas todos 
sabemos como estas aberturas fortes produzem efeitos estranhos nos 
nossos parceiros. Seguramente por falta de hábito. 
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Um jogo perigoso para NS que com a partida em espadas ou em ST à 
disposição, pode muito bem acabar a jogar umas pouco felizes 4♥. Sul 
está numa posição difícil depois da abertura de Norte em 1♠, desde 
logo na escolha da resposta, sendo que 2♦ nos parece bem melhor que 
2♥. Depois de 2♠ segue‐se, então, 3♥ e sobre 3ST Sul ficará no dilema 
de mostrar a sua distribuição ou passar. Se marcar 4♥, Norte poderá 
ainda corrigir para 4♠ mas tudo indica que vamos ter um leilão muito 
complicado. 

 

Apesar de NS ter uma excelente defesa em 4♠ contra 4♥, não me 
parece que esta seja uma opção frequente. O contrato mais popular 
será, sem dúvida, a partida em copas. O problema de Oeste vai estar, 
sobretudo, na escolha da abertura e, no caso de optar por 1♥ (que é a 
minha preferida), na escolha do rebide.   

 

Outra vez 12 vazas á disposição de EO mas, mais uma vez, um jogo em 
que o contrato deverá ser 3ST. O que acontece muitas vezes nos nossos 
torneios é que, sempre que aparecem 17 pontos de figura em frente de 
uma abertura, o leilão decorre em grande velocidade até 4ST, embora 
para se atingir o intervalo de 32‐33 pontos, normalmente necessários 
para um pequeno cheleme, estamos a exigir que a abertura do parceiro 
seja de, pelo menos, zona 2 (16‐18). No nosso caso, um leilão calmo irá 
situar a mão do abridor entre 12 a 14, com uma distribuição regular. 
Sem fit a partida deverá ser o limite. Se no carteio forem realizadas 12 
vazas, o resultado já rondará, para este caso, os 80%. Vai uma aposta?  

 

Mais uma mão de desafio para os excessos de optimismo. Acreditamos 
que alguns pares irão marcar o cheleme em copas mas, neste caso, a 
menos que a defesa decida colaborar, por exemplo, com a saída ao ♦A, 
o contrato não deverá ser cumprido.  
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Para descansar das emoções fortes dos jogos anteriores, eis uma mão 
calma. O contrato de 1ST é a opção ganhante embora se espere que 
alguns pares decidam jogar 2♠ que, com uma defesa atenta, se devem 
derrotar. Com um Ás lateral e um naipe de espadas bastante anémico, 
pensamos que Sul deve largar o contrato em 1ST 

 

Ora aí vamos nós para mais uma abertura fraca em 2♠ ou nos 
equivalentes 2♦ multicolor. Se ainda não possui esta ferramenta é 
bom começar a pensar em render‐se às suas vantagens, dada a 
frequência com que estas mãos aparecem e os distúrbios que 
provocam no leilão adversário. 
De volta ao nosso caso, o contrato de 4♥ derrotam‐se, embora não 
através do corte a oiros, já que isso seria apenas uma troca de 
perdentes. A saída a paus provoca uma “morte rápida” mas também 
com a saída a espadas o contrato se perde, desde que o flanco não se 
precipite.  

 

Depois de tantas tentações, aqui está finalmente uma mão de 
cheleme. Ainda assim, Norte tem a oportunidade de meter um grão na 
engrenagem de EO se entrar em 2♠ sobre a abertura de 1♦. Se assim 
acontecer Este será tentado a levar o contrato para ST mas Oeste não 
deve desistir em 3ST. O fit em menores é quase certo, a mão é 
excelente, com os valores concentrados e uma boa distribuição. 

 

Um contrato de partida fácil de alcançar em NS mas não muito fácil de 
ganhar, dada a má distribuição dos trunfos. 
Prevê‐se que o contrato não seja cumprido na maioria das mesas, já 
que não existirão muitos dados disponíveis para o declarante conseguir 
identificar todas as “armadilhas”.  
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Para derrotar o mais que provável contrato de 3ST em NS, a linha EO 
terá de fazer 4 vazas em copas para juntar à vaza certa de oiros. A 
forma de o garantir é ser Oeste a atacar com o ♥V. Mas, para isso, terá 
o parceiro de sair a copas contra ST ou de virar copas se for Oeste a sair 
a oiros, para o ♥R e ♥V. Difícil mas não impossível. 

 

Após a abertura em 1 ♣ de Sul, Oeste tem 2 opções: dobre ou 1♦. 
Pessoalmente, prefiro a 2ª hipótese, que deixa tudo em aberto e 
porque pretendo evitar colocar‐me na posição de não poder anunciar o 
meu naipe de 6 cartas ou de, no mínimo, não o poder fazer sem 
mostrar uma força que a mão não tem. O parcial em oiros é o melhor 
resultado para EO  

 

Chegar ao contrato de 4♠ vai muito fácil para a linha EO, não havendo 
nada a fazer em NS para o impedir. Aliás, tudo indica que o leilão seja 
extremamente rápido. 

 

É verdade que NS também já merecia uma oportunidade de marcar o 
seu cheleme. Chegou na última mão mas mais vale tarde que nunca. 
Depois da abertura de Norte a questão está em saber se Sul consegue 
ou não marcar o grande cheleme. Já agora em 7ST uma vez que 7♣ 
arrisca‐se a ter um resultado abaixo da média. 

Esperemos que tenha gostado das mãos e que os comentários lhe sejam úteis. Para qualquer 
esclarecimento adicional, já sabe que pode recorrer ao Consultório de Bridge, no final do torneio ou, 
posteriormente, por e‐mail. Foi um prazer estar na sua companhia! 

 


