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Para os pares que jogam sistemas convencionais de apoio à abertura 
em ricos, esta poderá ser uma boa oportunidade de bloquear o leilão 
de EO. Mas se o contrato de 4♠ não vai ser fácil de alcançar, muito 
mais difícil vai ser cumpri‐lo. Se a defesa começar com 2 voltas de 
copas, com corte e balda à segunda volta, o carteador terá de jogar 
com muito cuidado, cortando em Este e baldando o ♦10 bloqueador 
de Oeste. Depois é ainda necessário não perder o controlo dos trunfos: 
♠D‐♠R‐♠A seguida de espada para o ♠9, ganhar a continuação, fazer a 
passagem a oiros e coleccionar as suas 10 vazas. Todos estes 
problemas serão evitados se NS levar longe de mais o seu esforço e 
decidir defender em 5♥ para 500EO! 

 

Um contrato de partida em espadas sem grandes problemas de 
alcançar para a linha EO. As diferenças deverão aparecer no número de 
vazas realizadas, tudo dependendo da forma escolhida para jogar o 
naipe de paus. 

 

Apesar de se poderem realizar 9 vazas em ST, o mais provável será EO 
terminar a jogar um parcial em oiros. Isto, claro, partindo do princípio 
que Norte se irá manter em silêncio… 

 

Um cheleme que deverá ser marcado em muitas mesas, mas que nem 
todos conseguirão ganhar. Qual é, então, o problema do jogo? O 
sucesso parece depender apenas do sucesso de 1 de 2 passagens: à ♣D 
e ao ♦A, permitindo baldar um pau perdente no ♦R de Este. Haverá 
alguma forma de melhorar as nossas hipóteses? A resposta é sim e a 
opção é tentar apurar o 5º oiro do morto para baldar o pau perdente, 
caso o ♦A esteja mal colocado. Se apostar tudo na passagem à ♣D, o 
contrato estará condenado mas aí pode sempre dizer que a culpa é do 
computador. 
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Muita coisa pode acontecer neste jogo, mas se Este decidir abrir (mal) 
em 1♦ e Sul entrar em 1ST, a linha NS terminará, provavelmente, a 
jogar 2♥ dobradas o que, atendendo à vulnerabilidade, não augura 
nada de bom! 
A linha EO tem 9 vazas em ST mas os apenas 22 pontos em linha 
tornam difícil a tarefa de anunciar a partida 

 

Uma partida fácil de marcar em NS e também sem grandes problemas 
de carteio. Uma possível abertura de Este em 1♥ pode trazer alguma 
emoção ao leilão, mas a vulnerabilidade deve desaconselhar Oeste de 
uma loucura ao nível 5! 

 

Depois da normal abertura de Sul em 3♠ Norte não deverá ter grandes 
problemas em marcar a partida já que todos os seus 11 pontos são 
convertíveis em vazas de jogo. 

 

Oeste vai abrir em 1ST e, depois do transfer de Este para copas, não 
deverá resistir a manifestar o seu excelente fit, pelo que é bem possível 
que este jogo termine em 4♥ em muitas mesas.  
Apesar de ser pouco provável ver Sul entrar no leilão, a força dos 
bicolores está aqui bem patente pois, caso Sul tenha ferramentas de 
leilão e ânimo para anunciar o seu bicolor (que pode ser, por exemplo, 
1ST‐P‐2♦‐2♥! = espadas + menor), a linha NS tem uma excelente 
defesa em 4♠. Mas, à mesa, não deveremos ter nenhum caso destes… 
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Atendendo às condições de vulnerabilidade e ao facto de Oeste ter 4 
cartas de copas, parece pouco provável que EO se decida pela defesa 
em 4♠. Sempre que tal acontecer, a linha NS não terá dificuldade em 
averbar 5 vazas rápidas e os consequentes 500 pontos, evitando ainda 
o problema de carteio em 4♥. Mas, apesar dos trunfos 4‐1 e do ♦R mal 
colocado, o declarante deverá chegar a bom porto. 

 

Algumas passagens gerais, se bem que cada vez mais os 11 pontos 
signifiquem, para muitos, força de abertura. Neste caso, quer os 22 
pontos de uma linha, quer os 18 da outra quase que chegavam para 
um contrato de partida. Certo é que se Este ou Oeste abrirem, o lilão 
ter fortes possibilidades de se tornar competitivo. 

 

Com a ♥D bem colocada e as espadas 3‐3, o mundo irá sorrir a todos 
os declarantes que alcançarem a partida em copas, o que até não nos 
parece muito difícil – 1♠ ‐ 1ST – 2♥ ‐ 3♥ ‐ 4♥  

 

Muita adrenalina irá correr nesta mão em que os magníficos fits em 
ambas as linhas são quase sempre sinónimo de muita competição. O 
limite de NS é 4♥ mas a vulnerabilidade favorável irá levar muitos 
jogadores em EO a esticar a defesa, provavelmente, até ao nível 5. De 
qualquer forma, 300 sempre é melhor que 620! 
O que é certo é que iremos assistir a uma grande variedade de 
resultados. 
Curioso seria saber que tipo de tratamento dará Sul à sua mão depois 
da normal intervenção do parceiro em 1♥ (4♣ ou 3♠ ‐ Splinters ou 4♥ 
conservadoras serão apenas algumas das hipóteses).  
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A linha NS ganha 6♦ jogados por Norte e apenas 5♦ por Sul (com saída 
a paus). Com o ♣R fora da passagem, a simetria no naipe de oiros 
impede que se ganhem 6♥ mas, o mais certo, é que tudo termine em 
4♥ já que Sul não tem grandes motivos para se sentir feliz com as suas 
sequências 7‐6‐5 em 3 naipes! 

 

Se Este passar (como achamos que deve), Sul irá abrir em 1♠ e Oeste 
irá dobrar. Sobre 2♠ de Norte, que deve Este fazer? 
Apesar de 3♦ ser uma voz voluntária, mostrando uma mão positiva, 
muitos acharão “curta” para os 11 pontos a que conseguiram resistir 
sem abrir. Pessoalmente, 3♦ parece‐nos a marcação correcta para o 
leilão previsto. Se o parceiro não tiver mais nada a dizer, não devemos 
perder nada. O único problema da marcação de 3♦ é podermos perder 
um melhor fit em paus mas, em leilões competitivos e não só, o óptimo 
é, muitas vezes, o pior inimigo do bom, citando o meu saudoso amigo 
Francisco Calheiros. 

 

Uma vez mais a linha EO em posição muito favorável para encontrar 
uma excelente defesa do contrato de 4♥ em 4♠. Consideramos 
mesmo que a mão de Oeste merece uma abertura em 1♠. Tarefa difícil 
para NS conseguir ficar a jogar o contrato de 4♥.  

 

Para os verdadeiros apaixonados do ST esta mão pode vir a traduzir‐se 
num pequeno insucesso já que, com a saída a espadas, o contrato de 
3ST se perde, enquanto 4♥ se ganham. Apenas um flanco digno de 
boletim poderá derrotar a partida em rico, com 2 voltas de paus e 
Oeste a atacar espadas debaixo do ♠A, tentando iludir o declarante. 
Não deixa, no entanto, de ser verdade que esta é a verdadeira jogada 
de TOP ou ZERO já que, se o declarante acertar a posição das espadas 
irá realizar 11 vazas – 3 voltas de oiros, com a 3ª a ser cortada na mão, 
3 voltas de trunfo a terminar no morto e 2 baldas em 2 oiros apurados 
para as 2 espadas perdentes. 
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Difícil a NS evitar a partida em ST ou em copas. A inexistência de 
entradas na mão de Sul irá reduzir o declarante a 8 vazas em ST. 
Quanto a um eventual contrato em copas, existem 4 perdentes certas 
– 1 em cada um dos naipes. 

 

Finalmente uma boa notícia para NS. Desta feita, as espadas 3‐3 e as 
figuras de paus divididas, dão luz verde ao contrato de 3ST que será, o 
contrato popular da sala 

 

Mais um jogo sem grandes problemas, com a linha NS a jogar, por 
certo, o contrato de 1ST. Em qualquer dos naipes pobres, a divisão das 
honras em falta pelos defensores, permitirá ao declarante realizar 8 
vazas. 

 

É verdade que esta mão pode acabar em passagem geral. Mas, como 
se pode verificar no diagrama, a linha NS ganha 4♥. Digamos que 
marcar 4♥ é um exagero até porque, a haver abertura em Sul será em 
1♣ e Norte tenderá a desvalorizar a chicana no naipe. Outro cenário 
possível, será Este abrir em 1♦ e Sul dobrar. Aí Norte ganhará, sem 
dúvida, um novo ânimo. Realce ainda para o facto de, apesar das 8 
cartas em linha em copas e espadas, a partida só é realizável em copas.
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6♦ sem grandes problemas de carteio em NS mas a requerer muito 
trabalho de leilão para lá chegar. Até porque Este vai, de certeza, 
entrar no leilão em espadas e Oeste, com um fit de 4 cartas, 1 singleton 
no naipe de abertura do adversário e em condições de vulnerabilidade 
favorável, pode colocar problemas acrescidos à linha contrária. Em 
resumo, parece‐nos que o cheleme em oiros será marcado em muito 
poucas mesas 

 

Agora é a vez de EO ter 13 vazas disponíveis em copas ou espadas e 12 
em ST, com apenas 27 pontos em linha. Há que acertar a colocação das 
espadas, o que não será tão difícil assim, depois do aparecimento do 
♠9 em Norte e fazer a passagem a copas: 4 espadas, 5 copas, 1 oiro, 2 
paus e um corte em paus na mão de Este. 
Tal como no exemplo anterior mas por diferentes razões, não nos 
parece provável que o cheleme seja detectado em muitas mesas. 

 

Acreditando que, vulnerável, Sul não se irá aventurar numa abertura 
em 2 fraco, a linha EO tem oportunidade de alcançar um bom 
resultado, já que se conseguem realizar 10 vazas em copas se jogadas 
por Oeste. O leilão provável será 1ST – 2♦ ‐ 2♥. Jogado por Este, a 
saída a paus irá reduzir o declarante a 9 vazas. 

 

Um jogo calmo para terminar a noite, com um parcial em NS: 1ST para 
quem não joga ST forcing sobre abertura em rico ou para quem abre 
em 1ST com a mão de Sul ou 2♣ para os adeptos do ST forcing: 1♥ ‐ 
1ST – P – 2♣ 
 

Obrigado uma vez mais pelo seu apoio e pela sua participação. O grupo B4F continua a trabalhar para 
poder contar com a sua preferência. Volte sempre! Gostamos de estar consigo☺! 


