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Um dia um escorpião aproximou‐se de um sapo, nas margens de um rio e pediu‐
lhe: “Sapinho, por favor ajuda‐me a atravessar este perigoso rio”, ao que o sapo 
respondeu: “Só se eu fosse louco, já que me irias picar e paralizar”. Então o 
escorpião ripostou: “Ridículo! Se o fizesse morreríamos os dois afogados”. 
Perante lógica tão evidente, o sapo lá deixou o escorpião montar às suas cavalitas 
e meteu‐se à água. A meio caminho o escorpião picou o sapo. No meio de 
terríveis convulsões, o sapo teve ainda forças para perguntar: “Mas porquê? 
Agora vamos morrer afogados!”. Ao que o escorpião respondeu:  “Porque eu sou 
um escorpião e esta é a minha natureza” 

O bridge é, pela sua natureza, um jogo de erros. Julgue você mesmo quem cometeu o maior erro neste jogo: 
A)O declarante que, a jogar 6♠ foi para o cabide com saída a trunfo 
B) O par que marcou 7♠! 
C) O defensor que, após a saída a copas, contra 7♠ baldou 3 cartas de paus 

(Venice Cup, Xangai 2007 – artigo Mark Horton) 
Como derrotar 4♥? Num encontro entre equipas inglesas, no Rosenblum Teams 
de Lille (1998), Steel descobriu o segredo: montou o ♠9 de saída com o ♠R e 
atacou com o ♦9. Em mão no ♥A, atacou com o ♠4 para o ♠8 do parceiro para 
conseguir realizar um corte a oiros. Muitos jogadores se queixam de nunca terem 
jogo. Aqui está mais um exemplo sobre a importância das pequenas cartas no 
bridge. O ♠8 não só realizou 1 vaza como permitiu uma entrada para dar ao 
parceiro o corte e o merecido cabide. 
 
 
Decisões, sempre as decisões! Em que linha gostaria de estar? 
Depois de NS ter decidido parar em 4♠, a linha EO, de facto maioritária em 
pontos, mostrou que não estava ali para menos e aterrou em 6♦! Que fazer? Se 
decidir dobrar, verá que só com uma inspirada saída a copas conseguirá derrotar 
o cheleme. Mas, muito pior que isso será constatar que a sua linha ganha 6♠ à 
prova de bala. Não se percebe mesmo como é que não desconfiou desta situação 
com os magníficos 19 pontos da sua linha.  
(Lille 1998 – artigo de Subir Ray) 
 

 
Coloque‐se na posição de NS e imagine que os adversários descobrem o contrato 
de 7♣! Defender ou não com 2 ases na linha, eis a questão. A vulnerabilidade 
também não ajuda muito mas, de facto, 7♦ são 6 cabides contra a melhor 
defesa, enquanto 7♣ não tem linha perdente. Já 7♥ se perdem pelo que, na 
eventualidade de defesa, EO terá de se contentar com 1700 em vez de 2140. É 
um género de alta finança aplicada ao bridge! 
(Lille 1998 – Boletim 5) 
 
 
Depois da abertura em 1♥ e da intervenção em 1♠ o leilão seguiu com 2♣ do 
parceiro e 2♠ à direita. Que fazer? Muitos jogadores optaram pelo rebide de 4♥, 
nas diversas variantes de leilão. Todos menos Fred Hamilton, que rebidou 6♥! 
Restava‐lhe apenas realizar as 12 vazas. Como? Simples – cortou a vaza de saída e 
jogou uma copa para o ♥10. Um mirone perguntou a Norte: “difícil para o seu 
parceiro passar a 6♥?” Ao que Hamilton respondeu: “Nada mesmo. Ele não foi 
convidado para esta festa!”  
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Depois da saída ao ♠9 contra o contrato de 6♣, Este ficou a saber que o ♠R 
estava mal colocado ao que comentou: “se ganhar esta mão vou para o boletim”. 
Uns momentos mais tarde, ao averbar um cabide na linha contrária, o caso 
parecia ter terminado ali. Às 4 da manhã o declarante acordou com uma 
surpreendente revelação. O cheleme podia ganhar‐se com ♠A, ♦A e ♦R onde 
baldava a ♠D e ♠2 da mão para o ♠8 do morto. Se Norte não cobrisse a vaza As 
12 vazas estariam garantidas. Mas, na realidade, o jogo já tinha terminado. Foi 
apenas um sonho, que resultou numa noite mal dormida e em mais um conjunto 
de maus resultados na sessão seguinte. O cheleme ganha‐se, mas jogado por 

Oeste. O jeito que fazia uma saída fora de tempo! 
 
Este jogo teve como protagonista Boris Schapiro, com 89 anos de idade. Depois 
de 1♠ ‐ 2♥ Schapiro entrou em 2ST para mostrar o seu “potente” bicolor menor. 
Daí até ao contrato de 5♣ por Oeste foi um pulinho, não tendo sido difícil a NS 
descobrir o ataque a oiros para 2 cabides dobrados. Irving Gordon, parceiro de 
Schapiro confessou que quase esteve para redobrar. Outra curiosidade é que 4♠, 
apesar da má distribuição dos trunfos, são imbatíveis, enquanto 4♥ não se 
podem ganhar com o corte a espadas por Este. Mas, para isso Este terá de sair a 
... TRUNFO! Ora digam lá se o bridge é um não um jogo extraordinário. 
(Lille 1998 – artigo de Alan Hiron) 

 
Uma mão de cheleme à escolha – paus, copas ou ST. Chegar lá é que não vai ser 
nada fácil. Mais difícil ainda quando, como foi o caso, Fred Stewart decidiu abrir a 
mão de Oeste em 2♠ e viu a parceira, Marinesa Letizia marcar 4♠ em Este. 
Mesmo assim, para que conste, o par NS, Joan e Dan Morse, lá conseguiram 
marcar 6ST e reclamar 12 vazas. 
 
 
 
 
É muito comum, nos grandes eventos, ver o nosso conhecido Patrick Jourdain 
entrar de rompante na sala do boletim gritando: “Tenho aqui a mão dos 
campeonatos. Parem a primeira página!” Será que esta mão merecia a distinção? 
Depois da saída ao ♣V contra 2ST, Este recuou a 1ª vaza, entrou na 2ª e deixou 
correr o ♥10. Sul, em mão, sabia que tinha de fazer alguma coisa e rapidamente. 
Se bem o pensou melhor o fez e descobriu o ataque à ♠D. Será de culpabilizar o 
declarante por ter ganho a vaza com o ♠A para, mais tarde, passar o ♠10 e levar 
3 cabides em vez de 1 cabide como o resto da concorrência? 
(Lille 1998 – artigo de Pony Nehmert) 

 
Depois de 2 passes, Oeste abriu em 2♥, Norte dobrou e Sul, provavelmente, a 
pensar na melhor maneira de sair deste filme ... PASSOU! Imaginem agora os 
sentimentos que iam assaltando os outros 3 jogadores: Norte pensava em 
números astronómicos, olhando para os seus 24 pontos, Este arrependia‐se de 
não ter anunciado o seu naipe de paus e Oeste achava que talvez não tivesse 
sido boa ideia abrir com uma mão tão balançada. Quando a poeira assentou, 
Oeste tinha cumprido o seu contrato, com alguma ajuda do flanco. Mas o 
prejuízo já estava feito com o Passe, uma vez que NS realiza 11 vazas em 
espadas. O bridge é, efectivamente, um jogo belo e estranho! 

(Lille 1998 – artigo de Larry Cohen) 
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Por falar em coisas estranhas... A história passa‐se na fase de qualificação da 
prova de Pares Mistos em Lille 1998. NS chegou ao optimista contrato de 6♥ e 
Oeste saiu a trunfo. Poderia ter sido, mas não foi, o golpe do diabo! Mas o diabo 
andava por ali... O declarante tirou os trunfos e continuou com a ♣D, para o ♣R e 
o ♣A. Seguiu‐se o ♣5, para o ♣3 de Este e o ♣6 do morto. O resto da história é 
fácil de imaginar: no 4º pau apurado balda a espada perdente do morto e 
reclama 12 vazas para um top integral que, ainda por cima, valeu a não 
classificação do par adversário para a fase final. Há dias assim! 

 
Nesta história, também de pares mistos, o declarante a jogar 4♠ imbatíveis foi 
para o cabide porque Norte encontrou a saída ao ♥5! O desfecho foi rápido e 
doloroso: a ♥D ganhou, sem surpresa, a vaza de saída e Sul não teve dificuldade 
em identificar a solução, atacando com o singleton a oiros. Em mão no ♠A, 
voltou copas para o ♥A do parceiro que continuou com oiros para o corte e 
consequente cabide. Podemos concluir que não se sai debaixo de Ás contra 
contratos em trunfo, excepto quando esta for a saída do cabide. 
 

 
Mão divertida, com 1ST fraco de Norte, que Este dobrou e Oeste transformou em 
punitivo. Saída a copas ganha pelo ♥A, ♦V que perdeu para o ♦R e ♣D, no que 
pareciam ser boas notícias para o declarante. ♣R e ♣A, tendo Este continuado 
em copas. Oeste, em mão atacou espadas. Outra boa notícia para o declarante, 
pelo menos até ao momento em que decidiu jogar o ♠R. O telhado caiu‐lhe, de 
imediato, sobre a cabeça e a defesa fez todas as restantes vazas. Com sentido de 
humor o declarante anunciou no final: “One trick, just made”. 
(Lille 1998 – artigo de Mike Melander) 

 
Houve em tempos um jogador de bridge que, sempre que confrontado com 
algum resultado desastroso, rematava: “Podia ter sido pior”. Fartos deste 
comentário, os amigos do clube decidiram inventar uma história que lhe pusesse 
fim. Quando ele voltou ao clube disseram‐lhe: “ Sabes o que aconteceu ontem à 
noite?” “Não”, disse ele. “ “O João chegou a casa e encontrou o Manuel com a 
mulher. Matou o Manuel, matou a mulher e matou‐se a ele”. “ Podia ter sido 
pior”, disse o nosso protagonista. “Podia ter sido pior? Mas morreram todos” 
ripostaram os amigos desesperados. “É que se tivesse sido anteontem, teria sido 
eu”. No nosso jogo, a linha NS atingiu o contrato de 7♣ faltando 2 ases, depois de 

Este ter aberto em 2♥ fracas. Oeste, obviamente, dobrou e saiu ao ♦A, não demorando muito tempo até Sul 
ter reclamado todas as vazas. No final da sessão de pares, Este dizia que esta infeliz saída lhes tinha custado 30 
lugares na classificação, ao que alguém acrescentou: “Podia ter sido pior”. “Pior? Mas foi um zero!” disse Este 
estupefacto ao que o interlocutor respondeu: “Podia ter sido em Imp’s!”.  

(Lille 1998 – artigo de Alan Truscott) 
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Após a abertura de Sul em 1♦ Este aterrou no contrato de 3ST. Pelo leilão, Sul 
sabe que o morto vai aparecer com 9 cartas em ricos, estando o naipe de paus à 
sua direita. Assim entendeu que ♦ era o naipe a atacar para quebrar 
comunicantes. Escolhido o naipe faltava escolher a carta. Pois bem, o ♦R foi a 
carta eleita – um golpe de Merrimac na carta de saída! O declarante pode ainda 
ganhar o jogo se conseguir ler, com precisão, a distribuição de NS. Ganha a vaza 
de saída com o ♦A, joga uma espada para uma das figuras do morto e depois 
basta cortar as comunicantes à defesa, com 2 voltas de copas, seguida de 3 voltas 
de paus. A mão de Norte fica “fora de serviço”, tendo Sul que dar ao declarante a 

sua 9ª vaza, em espadas ou em oiros. Mas, depois de uma saída assim... 
(Salsomaggiore 1992 – Olimpíadas) 

O ST fraco de novo ao ataque! Oeste abriu em 1ST, Este marcou 2♥, transfer para 
espadas que Sul dobrou e Oeste, vá‐se lá saber porquê, redobrou. 
Inesperadamente este foi o contrato final. As vítimas foram os campeões 
franceses Perron e Chemla que rapidamente se aperceberam que o contrato é 
imbatível. Mais um exemplo de como são perigosos os dobres de parciais, 
principalmente em equipas. 
(Salsomaggiore 1992 – Olimpíadas) 
 
 
Esta mão fazia parte do encontro Alemanha – México em Senhoras. No encontro 
para conferência de resultados, o capitão alemão apresentou‐se “I am Peter 
Splettstösser, npc of Germany”. Ao que o mexicano respondeu: “How nice for 
you”. Para a retumbante vitória alemã muito contribuiu esta mão em que um 
novo baptismo teve de ser encontrado para a técnica utilizada: a jogar 3ST, Norte 
recebeu a saída ao ♣10, ganhou com o ♣V do morto e continuou para o ♣A da 
mão. Pequena espada para o ♠10 e ♠V de Oeste que atacou com o ♦V e outro 
oiro para a ♦D de Este. Saída de mão em paus, copa para o ♥A e oiro. Em mão no 
♦A, Este descobriu o ataque à ♥D, caçando o ♥V de Norte e promovendo o ♥10 

à parceira. Um género de Crocodile Coup mas com um animal diferente como protagonista – o Canguru. A 
infeliz declarante poderia ter ganho o jogo, acertando o ♠V mas o bridge é um jogo de erros e os verdadeiros 
campeões são os que não só cometem menos erros, como os que melhor sabem aproveitar os erros alheios. 

 
Depois de uma abertura em 3♣ por Este, Sabine Zenkel ficou a jogar 4♠ 
dobradas em Norte. Saída ao ♣R, ganha pelo ♣A e espada para o ♠R seguida de 
pequena copa. Oeste ganhou a vaza e continuou em copas. Eliminadas as copas, 
com um corte no morto, Sabine jogou ♠A e outra espada. Em mão de novo, 
Oeste tentou um pequeno oiro mas a declarante estava atenta e ganhou a vaza 
com a ♦D, voltando a sair de mão no naipe. A defesa terá de se contentar com 1 
cabide e de ceder alguns pontos a NS quando, do outro lado, o mesmo contrato 
foi derrotado com 2 cabides. 

 
Salsomaggiore, manhã cedo, calor intenso e o islandês Jon Baldursson queixava‐
se: “Está muito calor para mim. É muito difícil jogar o meu bridge habitual nestas 
condições”. Depois da abertura de 1♠ de Sul, Baldursson terminou a jogar 3ST 
em Este. Saída ao ♥8 para a ♥D do morto, seguido de pequeno pau para o ♣A. 
Ora, se este não era o melhor bridge de Baldursson pergunta‐se qual será a 
qualidade habitual do seu jogo. 
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Após uma sequência de Stayman sobre 1ST, Zia viu‐se a jogar o contrato de 4♠ 
com a “normal” distribuição das espadas 5‐0. Ganhou a copa de saída e bateu o 
♠A, assistindo às más notícias. Continuou em copas, Norte ganhou e deu um 
corte ao parceiro. Volta a paus e o contrato estava condenado. Michael 
Rosenberg, parceiro de Zia, amargurado por não ter marcado 3ST, viu uma luz ao 
fundo do túnel quando os comentadores referiram que o contrato se podia 
ganhar, tivesse Zia tirado 4 voltas de trunfo antes de jogar o pau. Zia, cabisbaixo, 
confessou que lhe tinha escapado essa hipótese. Tudo parecia bem quando o 
telefone de Michael tocou às 6 da manhã. Era Zia! “Então eu cedo um pau depois 

de 4 voltas de trunfo e jogam oiros. Continuo a jogar paus, Sul corta e ataca oiros. Quando Norte ganhar a mão 
em copas continua em oiros para o cabide”. “Tens razão, desculpa” disse Michael. “Isso não é suficiente”, disse 
Zia. “Exijo um pedido de desculpa por escrito. E foi assim que nasceu este artigo de Michael Rosenberg. 
 

A Lei? Qual lei? 
Neste jogo a célebre Lei das Vazas Totais parece ter enlouquecido. Uma vez que a 
linha EO ganha 4♥ com apenas 7 cartas em linha, enquanto o limite para NS é de 
1♠ apesar das 9 cartas em linha. O facto das zonas de força estarem um pouco 
fora dos limites em que a Lei funciona melhor, ajuda a explicar o caso mas não é 
totalmente esclarecedor. Como moral da história apenas podemos dizer que o 
bridge não é uma ciência exacta. Mas esse é apenas mais um factor para lhe 
aumentar o fascínio. 
 

 
Este jogo constará, por certo, da galeria dos leilões mais compridos da história do 
bridge. Até ao grande cheleme, houve 44 cartões sobre a mesa. Uma vez que a 
acção decorreu nas Olimpíadas de Salsomaggiore, os pobres jogadores em NS 
foram empurrando o tabuleiro com as vozes, para um e outro lado da mesa e 
ouvindo atentamente a explicação sobre o significado de cada uma. Terminado o 
longo filme, seleccionaram a carta de saída e o declarante rapidamente reclamou 
todas as vazas. Que canseira! 
 
 
Oeste sentiu o telhado a cair‐lhe em cima quando o parceiro marcou 2♥ em 
resposta à sua intervenção de 2♦ após abertura de Sul em 1♠. 
Surpreendentemente, o leilão terminou em 2♥. No double, no trouble. Será 
assim? No filme dos acontecimentos, o declarante ficou reduzido a 2 vazas, Ás e 
Rei de trunfo, depois de ter tentado a passagem a oiros. Seis cabides vs nada. 
Enfim, contra nada não será bem assim. Oeste por certo irá dizer que 4♥ são 
imbatíveis, se jogadas por Sul – sem saída a trunfo a defesa apenas fará 2 copas e 
o ♦A 
 
Há uns jogadores que se queixam amargamente de nunca terem jogo. São os 
chamados jogadores de azar. Coloque‐se em Este e imagine‐se a jogar contra um 
mais que optimista contrato de 4♥. Quantas vazas conta fazer?  
Pois o nosso convidado fez as seguintes vazas: ♥7 e ♥D, e vão duas. ♠7 e ♠D, e 
vão quatro. O ♣7 foi a quinta vaza e a apoteose final. Atendendo a que Este tem 
4 dos 40 pontos do baralho e conseguiu fazer 5 das 13 vazas possíveis, ainda há 
quem reclame da falta de jogo?  


