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Depois da intervenção de Sul em 1♥, Oeste tem a vida um pouco 
complicada. Um bom exemplo para quem defende que o dobre nega 4 
cartas de espadas, já que a voz de 1♠ está disponível. Só que, para 
muitas parcerias, a marcação de 1♠ nesta sequência promete 5 cartas! 
Modernices… 
De qualquer forma Este deverá terminar a jogar 3ST e será a vez de Sul 
de enfrentar tarefa difícil na escolha da carta de saída. Muitos evitarão 
a saída a copas, optando pela saída a espadas, mas o efeito deverá ser o 
mesmo e depressa o declarante reclamará 11 vazas. 

 

As decisões após um passe inicial, como será o caso de Este são, muitas 
vezes, difíceis. Neste caso, Este deverá optar pelo dobre, depois de Sul 
ter aberto em 1♠, seguida de 2 passes. Espera‐se que Sul se domine e 
evite a marcação de 2♦ depois do dobre de Este e 9 vazas estão à 
disposição do declarante.  
Não contamos com grandes emoções nesta mão.  

 

Um contrato de 4♠ que deverá ser popular, sendo a diferença marcada 
pelo número de vazas que o declarante irá realizar: 10 ou 11. O melhor 
resultado da linha premiará todos os declarantes que identificarem no 
naipe de paus a melhor das soluções para garantir 11 vazas. 

 

Com a abertura de Oeste em 1♣ vai ser difícil à linha NS entrar no 
leilão, pelo que o contrato mais popular será de 2♥ em EO. O que, 
feitas as contas e admitindo uma boa defesa, até será o melhor 
resultado possível para NS já que o contrato de 2♥ é um forte 
candidato a 2 cabides. 
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Uma tarefa árdua para Oeste, após a abertura de Sul em 1♣. Muitos 
não resistirão ao dobre de chamada, com consequências que só não 
serão desastrosas neste caso, porque Este tem 3 cartas de copas e força 
reduzida para grandes entusiasmos.  
A intervenção em 1♥ parece‐nos, por isso, a mais ajustada e o contrato 
de partida será alcançado sem grandes sobressaltos. 

 

Muitos jogadores em Norte irão marcar 1♦ depois da abertura de 1♣ 
de Oeste. A estrutura balançada da mão e a inexistência de qualquer 
factor obstrutivo para o leilão adversário não justificam, de todo, a 
intervenção. Mas o passe é sempre uma opção difícil …  
De qualquer forma, a linha EO chegará ao seu contrato de partida. A 
forma de jogar o naipe de trunfo (♠) ditará a diferença no resultado 
final – 10 ou 11 vazas. No extremo poderão aparecer alguns 800 na 
coluna de EO, sempre que em NS se concentrem dois adeptos de 
desportos radicais! 

 

Muitos jogadores em Norte optarão pela abertura em 1ST, apesar da 
distribuição pouco regular. Mas a opção de abrir em 1♦ pode provocar 
grandes dificuldades no rebide, com força insuficiente para uma 
inversa, caso Sul responda 1♠. 
Arriscamos a avançar com a previsão de uma grande variedade de 
contratos e de resultados nesta mão.  

 

Um jogo que vai conhecer algumas emoções, como sempre acontece 
quando estamos em presença de bicolores. O contrato mais popular 
será, por certo, 4♠, não estando excluída a possibilidade de alguns 
entusiasmos com a mão de Sul, depois da abertura do parceiro.  
Imagine agora que, num excesso de optimismo, se encontra a jogar 6♠. 
O desafio é encontrar a solução para ganhar o contrato, com as 52 
cartas à vista e com, aparentemente, 2 perdentes a trunfo. 
Cá ficamos à espera da sua solução! 
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Mais um leilão competitivo que, como todos os casos semelhantes, 
pode sair fora dos níveis de segurança de qualquer das linhas. O maior e 
mais frequente desafio será a defesa em NS contra o parcial em 
espadas, competindo a esta linha a tarefa de reduzir o declarante a 8 
vazas. Para tal há que descobrir a tempo o corte a oiros em Sul 

 

Mais um leilão em que Este, depois de passar de entrada, não deixará 
de anunciar o seu naipe de espadas, o que não impedirá a linha NS de 
chegar ao contrato final de 2♥. Reduzir o declarante a 8 vazas vai ser 
tarefa quase impossível para a defesa, apesar de poderem realizar 5 
vazas antes que o declarante consiga “tocar na bola”. Mas, com as 
cartas escondidas, estes exercícios são apenas teóricos, pelo que 140 
para NS vai ser o resultado mais popular 

 

O leilão vai seguir, por certo, assim: 1♥ ‐ 1♠ ‐ 2♥. Chegado a Sul, que 
fazer? É o jogo típico para a aplicação do dobre competitivo, mostrando 
comprimento nos dois naipes não falados. Uma excelente ferramenta 
para colocar a linha NS no caminho do sucesso. Depois da intervenção 
de Norte, não será difícil a Oeste localizar a ♠D, para cumprir o 
contrato de 4♥. Mas NS tem uma palavra a dizer e a defesa em 5♦ ou 
5♣ é um excelente negócio 

 

Um jogo que deverá ser tranquilo, já que a vulnerabilidade deve 
constituir um factor determinante para evitar alguma loucura em Sul. 
Mas há sempre quem olhe para estas mãos com aquele sentimento de 
“quem joga esta sou eu!”, pelo que não será de estranhar ver aparecer 
alguns grandes números na coluna de EO ☺ 
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3♠ ‐ Dbl – 4♠ deverá ser o leilão mais popular nesta mão. A 
vulnerabilidade e o fraco teor do naipe de espadas aconselharia a 
alguma prudência, mas com esta coisa dos desportos radicais, a 
adrenalina chegou também ao bridge e veio para ficar.  
O contrato de 4♠ pagará 500 para EO, uma soma modesta se 
comparada com os 650 ou 680 proporcionados pelo contrato em copas 
nessa linha. A talho de foice, para averbar 680 sem colaboração do 
flanco, terá de fazer a dupla a oiros, perdendo apenas 1 espada. 

 

Para que conste, a mão de Este não cabe, propriamente, nos meus 
conceitos de abertura. A estrutura balançada e a ausência de pequenas 
cartas (ao menos uma) a acompanhar ♥AR são factores suficientes para 
que o passe seja a minha opção preferida. Mas estou também seguro 
que esta não é a opinião da maioria. Seja como for, a linha EO deverá 
alcançar o seu contrato de partida. A diferença poderá ser marcada no 
tipo de contrato, já que o argumento das mãos balançadas poderá levar 
alguns EO a decidirem‐se pelo contrato em ST. O “castigo” não tardará 
a revelar‐se!  

 

Um jogo que promete luta, caso Norte decida intervir em 2♦ sobre a 
abertura de 1♠. No caso Este deverá dobrar e Sul não deixará passar a 
oportunidade de marcar 3♦.  
Conseguirá a linha EO chegar à partida em espadas? Estamos em crer 
que os jogadores em Oeste irão, maioritariamente, fazer justiça ao 
potencial da mão e responder afirmativamente à questão colocada. 

 

Um contrato popular de 3ST em EO, sem grandes dificuldades de 
carteio. A mais que provável saída a espadas e o aparecimento do ♥V à 
segunda, conduzirão o declarante a 10 vazas, sem sobressaltos.  
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Um jogo com final imprevisível. O certo é que muito dificilmente Norte 
deixará de reagir à marcação de 4♠ de Oeste, mostrando em 4ST o seu 
bicolor. O contrato de 5♣ perde‐se se jogado por Sul, com a saída 
impossível a oiros. De qualquer forma, o declarante vai ter de mostrar 
toda a sua perícia para ganhar o contrato: ♠A e espada cortada, ♥A e 
copa cortada e, só depois trunfo, obrigando Este a virar‐se em corte e 
balda ou para a fourchette em oiros. Já agora, também o contrato de 
4♠ se pode ganhar, caso a defesa não descubra rapidamente o corte a 
copas, com o único trunfo de Norte. Não vai ser fácil e prevê‐se uma 
grande diversidade de resultados na frequência da mão 

 

Estes são os jogos que dão a volta à cabeça de qualquer jogador. Mas 
digerida a emoção do primeiro contacto, estou em crer que tudo 
regressará à normalidade e o contrato de 4♠ será o alcançado na 
grande maioria das mesas. 

 

Não tenho dúvidas que vários serão os jogadores em Sul a abrir em 1♥. 
Opção que está muito longe de ter a minha concordância, até porque a 
mão não cumpre nenhum dos critérios conhecidos para configurar uma 
abertura, nem em pontos, nem em perdentes, nem em vazas 
defensivas, nem em potencial ofensivo.  
Seja como for, a linha NS deverá alcançar a sua partida em copas. Mas, 
se Sul abrir, pode muito bem acontecer que o campo termine ao nível 5 
e o contrato será derrotado se Oeste descobrir a saída a oiros, o que 
não é, de todo, improvável. 

 

Depois de 1♥ ‐ 1♠, Sul deverá intervir em 2♦ deixando a Oeste a 
hipótese de dobrar, caso nas ferramentas do par conste o dobre de 
apoio. De qualquer forma a linha EO não deixará de descobrir o seu 
parcial em espadas, não sendo de ignorar a hipótese de alguns estarem 
mesmo a jogar partida. Que se ganha caso o declarante consiga 
descobrir o ♥R seco em Sul, o que não é tarefa fácil  
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Tal como as cartas se apresentam, o contrato de 6♣ em EO é à prova de 
bala. Mas com a abertura de Sul em 1♥, tudo vai ficar bem difícil para a 
linha EO, a começar, desde logo, pela intervenção de Oeste com os seus 
15 pontos balançados. 2♣ será a escolha mais comum, mas um Norte 
corajoso pode tornar a vida muito difícil para EO, se resolver marcar 
3♥, apesar da vulnerabilidade desfavorável. Estou em crer que muitos 
serão as mesas onde tudo acabará num contrato parcial  

 

Outra vez vida difícil para EO, caso Norte tenha alguns contactos com a 
Lei das Vazas Totais. Registe‐se, desde logo, a situação impossível de 
Oeste depois da abertura de Sul em 1♠. Não me admiraria muito se o 
passe fosse a opção mais “votada”. De qualquer forma não se prevê 
que a partida em 5♣ venha a ser um contrato popular.  

 

Na posição de Este a abertura em 3♠ recolhe a minha simpatia e 
apenas a falta de um pequeno “aconchego” no naipe pode colocar 
reservas à abertura. As aberturas ao nível 2 e 3, em 4ª posição perdem, 
obviamente, o significado de barragem. Neste caso, a abertura em 3♠ 
mostra o tipo de mão que, noutra posição, abre em 1♠ e rebida 3♠, o 
que parece ser o caso deste jogo. Contra o possível contrato de 4♠ a 
defesa tem de estar à altura dos acontecimentos, a fim de tirar 
rapidamente as suas vazas. A tarefa não é muito complicada mas … 

 

A noite vai longa, as emoções foram muitas pelo que nada melhor que 
terminar com um jogo calmo. A partida de 3ST em EO não deverá sofrer 
contestação mas, se jogado por Oeste, com a saída a oiros a tarefa do 
declarante é muito complicada. Certo que o naipe está bloqueado na 
defesa mas, antes de mais, será necessário resistir à tentação de meter 
a ♦D na 1ª vaza e depois acertar a posição das cartas no naipe para 
evitar que a defesa consiga realizar mais do que 2 vazas em oiros, a 
juntar às 2 vazas certas em copas. 

Cumprida mais uma etapa deste estimulante projecto, esperamos que tenha gostado das mãos e que os 
comentários lhe sejam úteis. O Consultório de Bridge está a sua disposição para qualquer esclarecimento. 
Foi um prazer estar na sua companhia! 

 


