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Um bom cheleme para começar. Com a abertura de Sul em 2♣ ou 2♦ 
forcing de partida, deverá ser fácil à linha NS alcançar o cheleme. A 
diferença, em pares, será feita pela natureza do contrato, sendo 
compensados os que decidirem jogar 6ST em vez de 6♥.  
Os optimistas ficarão a saber porque não se devem marcar grandes 
chelemes a 50%, como é o caso. A ♠D fora da passagem irá colocar 
justiça no resultado! 

 

Após a abertura de 1ST, Oeste tem mais do que razões para intervir. A 
questão está em saber em quê. Uma convenção cada vez mais popular 
é utilizar o Dobre de 1ST para mostrar uma mão bicolor com 4 cartas 
num rico e 5 ou mais cartas num menor. Possibilidade para a linha EO 
de encontrar uma excelente defesa contra o contrato de 4♥. Mas não 
será fácil convencer Este a entrar nesta “dança” ☺  

 

Depois do normal apoio simples de Sul à abertura de 1♥, Norte tem 
jogo para utilizar um trial‐bid em paus, que Sul deverá aceitar. 
Pensamos assim que 4♥ deverá ser um contrato popular em NS que, 
com todas as cartas bem colocadas deverá render 12 vazas. 

 

Este tem uma normal abertura em 1♠ e 2♠ deverá ser o contrato final. 
Para derrotar o contrato, a linha NS terá de ser rápida a libertar as 
vazas a oiros pois, caso contrário, um dos oiros de Este irá no 4º pau e 
outro na copa.  
 

 

 

 



Circuito B4F – 6º torneio 
 

B4F Página 3 
 

 

Este tem uma intervenção normal em 1ST depois da abertura de Norte 
em 1♦. Como poderá a linha NS descobrir o seu parcial em copas? A 
Sul pouco mais resta que dobrar 1ST, esperando‐se que Oeste não 
aceite deixar o parceiro a jogar 1ST dobrado e se refugie em 2♣. 
Perante os mais que certos passes de Norte e de Este, de novo a bola 
estará no campo de Sul. Um novo dobre deverá funcionar agora como 
de chamada, mas a situação está longe de ser clara para a maioria das 
parcerias.  

 

Mão demasiado forte de Norte para intervir em copas, depois da 
abertura de Oeste em 1♠, pelo que deve utilizar o dobre de chamada, 
seguido de 4♥ sobre a natural marcação de 2♣ por Sul. O “milagroso 
♦10 em Sul é a chave do problema para o sucesso do contrato. 

 

O leilão esperado será 1♣ ‐ Passe – Passe – Dbl. Oeste deverá agora 
marcar 1♠, mostrando uma mão forte desbalançada. Na mesma zona 
de força, com uma mão balançada o rebide deveria ser 1ST. Se a 
informação for assim descodificada, Este não terá dificuldade em 
marcar 2♣. O parcial em naipe é muito superior ao contrato alternativo 
de 1ST e o resultado final tratará de marcar essa diferença  

 

Difícil este problema de marcação para Este. Que fazer? Dar o fit a 
espadas ou anunciar o seu naipe de copas? Com 12DH será natural que 
Este opte por um apoio convite em espadas em detrimento da resposta 
em 2♥. Se esta última for a opção, dificilmente EO evitará o cheleme 
em copas que, diga‐se em abono da verdade, é bem simpático. Mas a 
sorte não está, uma vez mais, a favor dos mais afoitos e o cheleme será 
derrotado com uma defesa normal. 
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Um jogo curioso onde a linha que começa ao ataque, com abertura de 
Norte e resposta de Sul com uma mão positiva, terá de acabar à defesa 
para contrariar a mais que provável marcação de 4♥ por EO, que não 
se podem perder, sendo 5♣ um excelente sacrifício. Curiosamente, o 
leilão será mais fácil para NS se Este conseguir encontrar razões para 
intervir, vulnerável, em 1♠ deixando o cue‐bid à disposição de Sul para 
identificar, de imediato, o fit em paus. 
 

 

O contrato final de 4♠ por Este deve ser popular. A opção de saída de 
Sul irá marcar a diferença. Com efeito, a saída a uma figura de copas irá 
possibilitar ao carteador realizar 11 vazas – ♥A, pau para o ♣A, trunfo 
para a mão e pau cortado, destrunfa e pequena copa, para o ♥R de 
Norte, perdendo apenas mais uma vaza no naipe. Com qualquer outra 
saída, o declarante ficará reduzido a 10 vazas. 

 

Uma batalha por um contrato parcial em perspectiva, com a linha EO a 
ter mais argumentos mas com NS a apresentar um respeitável fit a 
copas. Não será inesperado esperar por alguns excessos de uma ou de 
outra linha… 

 

Não vai ser fácil a EO evitar o contrato inganhável de 4♠. Oeste abre 
em 1♠, Este vai apoiar e Oeste irá fazer um trial‐bid em oiros. Quem 
poderá culpar Este de aceitar o convite, apesar dos seus 6H? Os pontos 
perdidos em oiros depressa ditarão o desfecho da partida.  
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Poucas razões em EO para uma intervenção, pelo que será de esperar 
um jogo sossegado de Norte em 2♥  

 

Fácil chegar a 4♠ por EO será, por certo. À vista dos 2 jogos o contrato 
nem sequer é grande coisa – 3 perdentes rápidas a oiros deixa o 
contrato dependente da passagem a paus. No entanto, não irá ser fácil 
à defesa tirar 3 vazas a oiros – seria necessária a saída a oiros, para o 
♦A, seguida da ♦D que Norte teria de cobrir com o ♦R para dar o 
corte ao parceiro. Por tudo isto, 4♠ com vaza a mais será, 
seguramente, o par da mão. 

 

Mais um jogo a prometer luta dura, com desfechos um pouco para 
todos os gostos. Que Sul irá intervir em 1♠ parece seguro. Daí para a 
frente será uma questão de “feitios”. Oeste vai apoiar em 2♥ e Norte 
em 2♠, sobrando o problema para Este que deve dobrar em vez de 
marcar 3♥, voz meramente competitiva. Perante o dobre do parceiro, 
Oeste deve contentar‐se com 3♥ dada a estrutura balançada da mão. 
Será que consegue? 
Por outro lado, espera‐se que Sul evite a saída ao ♠A, que entrega o 
contrato se o declarante acertar a posição das copas e que NS evite a 
defesa “fantasma” em 4♠.  

 

Eis uma excelente ocasião para Norte abrir em 3ST, mostrando um 
naipe pobre fechado. Este irá, provavelmente, dobrar e se Sul tiver a 
coragem de passar, é natural que o contrato final esteja encontrado. As 
expectativas de enriquecimento rápido de Este, devido ao excelente 
naipe de espadas, depressa vão desaparecer ao aperceber‐se que 
apenas consegue 4 vazas no naipe, a somar ao ♥A.   
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Um parcial em NS será o contrato esperado. Resta saber em que naipe. 
Depois de 1♣ ‐ 1♠ ‐ 2♣, Este não irá por certo, passar, marcando, 
provavelmente, 2♦. Neste caso, Oeste terá de ser prudente, uma vez 
que o jogo começa a tomar contornos de misfit. A melhor solução será 
marcar 2♠ antes que tudo comece a correr mal.  

 

Não vai ser difícil a NS alcançar o contrato de 4♥. Sul deve fazer justiça 
à excelente mão que tem e o nosso leilão preferido é: 1♣ ‐ 1♥ ‐ 4♦, 
que mostra 4 cartas de copas, uma mão de zona 3 e um singleton a 
oiros (SPLINTER). 

 

Um jogo perigoso para NS se Norte se entusiasmar com o fit de Sul e 
sair fora dos limites de segurança: 10 vazas são o limite para NS 

 

Difícil será convencer Oeste a jogar outro contrato que não seja 4♥. E, 
bem vistas as coisas, com o ♣R estrategicamente colocado em Norte, o 
contrato pode muito bem ganhar ao contrato de 3ST.  
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O contrato de 3ST deverá ser o mais popular em EO, até porque a 
vulnerabilidade não convida Sul a grandes aventuras… 

 

Muitas partidas à disposição de NS, sendo que 3ST deverá ser a 
preferida da maioria das parcerias  

 

Para manter o equilíbrio, desta vez é EO que marca e ganha 3ST. Um 
final de noite calmo em perspectiva. 

 

O rebide de Norte é difícil, depois de 1♣ ‐ 1♠. As razões porque não 
gostamos do rebide de 1ST com um singleton no naipe rico do 
respondente são bem evidentes neste exemplo. O menor dos males é, 
em nossa opinião 2♣. Um parcial em paus ou em ST será o contrato 
final na maioria das mesas mas uma deficiente abordagem no leilão 
poderá levar NS até um qualquer contrato de partida. 

Como sempre, foi um enorme prazer estar na sua companhia! Iremos tentar organizar mais uma prova 
do circuito durante o mês de Julho. Para todos os que entrarem, entretanto, de férias, os nossos votos de 
saúde, descanso e, se puderem, um pouco de bridge. 


