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Muito provavelmente, Sul deverá intervir em 1♠, após a abertura de 
1♣. Se Este resistir aos 18 pontos e dupla defesa a espadas, o contrato 
final será 2♠ em NS. Mas como não é todos os dias que temos 18 
pontos, esperamos mais alguma actividade em Este. Dobre ou 2ST 
deverão ser as opções mais utilizadas. Em qualquer dos casos será 
apenas uma questão de adicionar os cabides e contabilizar os 
prejuízos. Existe ainda, é claro, uma salvação para EO: um eventual 
espírito demasiado competitivo na linha NS ☺  

 

Com ou sem intervenção em Sul, a linha EO não deverá ter dificuldade 
em alcançar o contrato de 4♥. O único risco poderá vir de Este, se 
tentar “salvar” o parceiro do contrato em copas, com o argumento de 
que tem um singleton no naipe…  

 

Um jogo que promete muita competição. Não fora a vulnerabilidade 
desfavorável e arriscaria a dizer que muitos seriam os pares em NS 
“obrigados” a comprar o contrato em copas ao nível 5. Mesmo assim, 
acredito que alguns pares em EO marquem 5♣. O dobre renderá 500 e 
um bom resultado para NS, considerando que o limite da mão é 450 
(5♥). Mas não será de eliminar a possibilidade de alguns pares em NS 
ficarem ao nível 5 mas no naipe errado – oiros. 

 

Um jogo que parece ser pacífico, com NS a marcar 4♠ e a realizar 11 
vazas fáceis, já que o acerto da espada parece evidente. Este poderá 
meter alguma poeira na engrenagem do leilão adversário, se decidir 
dobrar a abertura de 1♣ de Norte… 
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Nesta mão não nos parece poder haver grande excitação, sendo o 
parcial em copas, em EO, o destino mais que provável  

 

Ora aqui está o tipo de mãos a que ninguém fica indiferente: para uns, 
especialmente para aqueles a quem as coisas não correm muito bem, 
são mãos de Goulash. Para outros, estas são as mãos que, ao 
provocarem índices elevados de adrenalina, fazem do bridge um jogo 
muito especial. Para quem joga Michael Cue‐Bid, Norte tem uma 
entrada fácil em 2♥, marcando um bicolor de espadas – oiros, depois 
dum leilão que começa em 1♥ por Este e por uma resposta de Oeste 
em 2♣. Se assim acontecer, Sul tem vários e bons motivos para marcar 
5♦. Poucos segundos depois verifica‐se que NS realiza 11 vazas fáceis 
com apenas 19 pontos em linha.   

 

Mais uma partida em NS com apenas 22 pontos honra em linha. Mas 
esta é bem mais fácil de marcar que a anterior. Com as diferenças 
resultantes dos sistemas de marcação acordados, Norte irá utilizar uma 
sequência de convite à abertura de 1♠ de Sul, que não deverá ter 
dificuldade em reavaliar a mão para marcar a partida. O declarante 
tem aqui a oportunidade de mostrar a sua boa técnica, acertando o 
manejo do naipe de trunfo, partindo de ♠V na segunda volta de 
trunfo, para apanhar o ♠10 de Oeste, não cedendo qualquer vaza no 
naipe.   

 

Um parcial à disposição de EO, com o contrato em paus a render mais 
que o contrato em oiros o que, em torneio de pares, é sempre um 
factor importante. Penso, no entanto, que Oeste será tentado a 
rebidar o bom naipe de oiros em vez de anunciar o seu segundo naipe. 
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Um jogo sem grandes motivos para emoções fortes, com a linha NS a 
marcar o parcial em copas sem oposição adversária. 
 

 

O contrato mais comum deverá ser 2ST em EO. Curioso será observar 
como se vão sair os declarantes num parcial em copas, com as copas 6‐
0 no flanco. Mesmo assim, um declarante cuidadoso conseguirá 
realizar 9 vazas!  

 

Outra mão calma, com NS a jogar o contrato de 1ST ou de 2♣. 

 

Uma partida de 4♠ fácil de marcar e de ganhar em NS. A diferença em 
termos de resultado final será feita pelo número de vazas que o 
declarante consiga realizar: 10 ou 11. 
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Seja qual for a saída, o declarante pode realizar 12 vazas: com a saída 
num naipe menor, destrunfa e balda as 3 copas nas figuras de paus e 
oiros do morto. Com a saída a copas, tem de realizar a manobra das 
baldas antes de destrunfar, mas as 12 vazas continuam lá. Não me 
surpreenderia se houvesse alguns pares a descobrir o cheleme…  

 

Por falar em chelemes e para quem já estava cansado de parciais, aqui 
vai mais um, este mais fácil de marcar que o anterior. Espero que o 
entusiasmo de estar a olhar para tanto jogo de um e de outro lado, não 
leve a que se esqueçam de perguntar ases e decidam marcar o grande 
cheleme, faltando uma chave… 

 

Tempo para descanso e para um parcial que não deverá ter grande 
história para contar. Duplo fit nas duas linhas mas com um jogador 
(Este) sem nenhuma razão para se meter nesta guerra. 

 

Uma luta que promete e em que, facilmente, qualquer das linhas pode 
sair dos limites. 5♣ é uma excelente defesa contra 4♠ e 5♠ já não se 
podem ganhar. Um jogo que será, por certo, interessante de seguir 
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Quem ganha 8 vazas em ST é a linha EO, mas não será surpresa se a 
maioria dos contratos em ST forem jogados por NS.  

 

3ST em NS deverá ser o contrato popular. Para quem não abrir em 1ST 
com 5 cartas em rico, o trabalho para lá chegar será mais exigente:  
1♥ ‐ 1♠  
2♣ ‐ 2♥  
2♠ ‐ 2ST 
3ST 
Esta parece‐me ser a sequência mais correcta para quem abrir em 1♥  

 

Este é um daqueles casos em que há que mostrar estar á altura dos 
acontecimentos. Sobre a mais que certa intervenção de Oeste em 1♠, 
Norte corre o risco de ver o seu excelente naipe de copas “sair pela 
janela”, bem como a respectiva partida. Sim, eu sei que 2♥ é forcing, 
11+ pontos….Mas estas distribuições, mais a mais sabendo o parceiro 
curto a espadas, o que aumenta a expectativa de fit, merecem alguma 
dose de loucura. 

 

Mais um jogo em que não vai ser fácil parar Sul se Norte decidir (bem) 
abrir em 1♠. A estrutura balançada da mão e a força concentrada nos 
naipes curtos do abridor devem fazer abrandar o optimismo resultante 
dos 17 pontos. 
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À partida a mão de Norte parece ser uma daquelas que rapidamente 
caem no esquecimento. Tudo se começa a alterar quando o parceiro 
abrir em 1♠ e pode ainda melhorar muito se seguido de um trial‐bid, o 
que a acontecer deve ser em oiros. 
Se tudo assim correr, iremos ter um Norte confiante a marcar 4♠  

 

Se o grande cheleme em paus ou em ST não é grande coisa (depende 
de uma passagem), muitos serão os pares em EO a marcar 6♣ ou 6ST. 
O contrato de 6♣ é muito mais seguro que 6ST. Diria mesmo que para 
jogar 6ST então é melhor jogar 7♣. Depende do mesmo, ♣R na 
passagem e, caso corra mal, é só 1 cabide ☺ 
 

 

Mais uma batalha em perspectiva, para fim de noite. Partida em ricos 
para os 2 lados, NS a poder defender 4♠ em 5♥ mas, garantida está 
uma grande diversidade de resultados a introduzir nos bridgemates 
 

 

Como deverá ser Oeste a abrir em 1ST, tudo indica que seja este o 
contrato final. De qualquer forma um final tranquilo para uma noite em 
que alguns dos jogos provocaram emoções fortes. 

Como sempre, foi um enorme prazer estar na sua companhia! Agora é tempo de férias. Vamos recarregar 
baterias e voltaremos em Setembro para dar continuidade a este projecto e para nos voltarmos a 
encontrar.  


