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Depois da abertura de Este em 1♦, Sul deve dobrar de chamada 
e, apesar da quase certa marcação de 1♥ por Oeste, Norte não 
deverá deixar fugir a oportunidade de competir em paus. Com o 
♠A bem colocado, NS conseguirá realizar 10 vazas fáceis em paus, 
contra o parcial de 3♥ em EO. De notar que o contrato de 4♥, 
mesmo que dobrado, conduzirá a linha EO a um bom resultado. 

 

O que deve fazer Norte depois do parceiro abrir em 1♣ e de 
Oeste entrar em 2♠? Com 11 pontos, mas sem defesa em 
espadas e sem 4 copas, a situação é complicada. O cue‐bid 
poderia ser uma alternativa não fora colocar o leilão a um nível 
demasiado alto. De entre todas as opções, parece‐nos que o 
dobre será a menos perigosa… 
O contrato final poderá ser 2ST. Da habilidade do declarante 
dependerá o resultado final, que pode mesmo ser de 9 vazas em 
ST, por manifesta falta de comunicantes entre as mãos dos 
defensores. 

 

Chegar ao contrato de 6ST não deverá ser difícil para Este, depois 
da abertura do parceiro em 2ST. Fazer 12 vazas será rotina para 
todos os declarantes. A diferença deverá ser estabelecida entre as 
12 e as 13 vazas. O manejo do naipe de copas será determinante. 

Amor com amor se paga, diz o ditado. Mas embora sendo certo 
que a linha NS ganha 6♦ e mesmo 6ST, ao contrário do jogo 
anterior, estes não serão contratos fáceis de alcançar. A primeira 
dificuldade estará na escolha da abertura por Norte. Se o sistema 
do par o permitir, esta é uma mão que encaixa bem numa 
abertura forte em oiros, o que ajudará e muito a resolver o 
problema de Sul caso haja intervenção de Este em bicolor. 
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A linha NS tem um bom contrato em paus mas não vai ser fácil lá 
chegar depois da intervenção de Este em copas (melhor que em 
dobre). Na maioria das mesas, o naipe de paus nem deve sequer 
aparecer no leilão… 

 

Um excelente cheleme em paus em EO mas não muito fácil de 
alcançar. Muitos pares deverão quedar‐se pela partida, depois de 
1♥ ‐ 1ST – 3♣. Já agora, se é para ficar em partida, sempre será 
preferível jogar em copas do que em paus: são 650 contra 620… 
As velhas questões dos torneios de pares e dos contratos em 
menores. 

 

Mais um jogo de luta por um contrato parcial. Mas este tipo de 
mãos com jogos bicolores fortes, acabam normalmente em níveis 
demasiado elevados. Oeste deverá dobrar depois da abertura de 
Sul em 1♦. Só que depois de 3♦ de Norte, a vida vai ficar difícil 
para a linha EO… 

 

Norte vai abrir em 3♠, restando saber se Sul vai ou não 
“arredondar” o contrato até ao nível de partida. De notar também 
que, se Este tiver a coragem de dobrar a abertura, muito 
dificilmente EO deixará de descobrir a excelente defesa em 5♦ ou 
mesmo 5♥  
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Um leilão calmo, para variar. Norte deverá acabar a jogar 1ST. 
Uma eventual saída a copas por Este pode complicar e muito a 
vida ao declarante. Mas as 7 vazas são, ainda assim, possíveis. 

 

Sem grande oposição, a linha EO não deverá ter dificuldade em 
encontrar um contrato de partida: 4♥, 4♠ ou mesmo 3ST. 

 

Mais um pouco de emoção, com os dois campos a competir por 
um parcial. A linha NS está em vantagem por ter o fit em espadas 
mas, uma vez mais, EO pode muito bem marcar 4♥ o que, com 
um carteio cuidado, pode conduzir EO a um excelente resultado, 
mesmo que o contrato seja dobrado. Bastará para tal localizar a 
♥D (por obrigação) e o ♣R por inspiração. 

 

E aí vai mais um cheleme, desta feita relativamente fácil de 
declarar e ainda mais fácil de cumprir 
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A vulnerabilidade deverá impedir Oeste de entrar no leilão. A 
descoberta do fit em copas irá conduzir a maioria dos pares à 
partida em copas. A defesa apenas conseguirá tirar 3 vazas em 
oiros 

 

O dobre de chamada de Oeste não deverá afectar o leilão da linha 
NS, que não terá dificuldades em marcar a partida em copas, com 
11 vazas à disposição do declarante 

 

A mão de Sul é demasiado forte para uma abertura em barragem. 
Trata‐se de um caso que reúne todas as condições para uma 
abertura ao nível 1. A linha EO tem uma boa defesa em 4♠ mas 
não será fácil lá chegar. 

 

Um jogo calmo, com Norte a abrir em 1ST, que deve ser o 
contrato final em todas as mesas. As entradas no morto são 
escassas mas, mesmo assim, é no apuramento do naipe de paus 
que reside o sucesso do contrato. Com a normal saída a oiros por 
Este, terá de ser em espadas a entrada no morto para usufruir dos 
paus apurados 
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O contrato popular deverá ser 3♦ em NS. A vida não irá correr 
muito bem aos incondicionais adeptos do ST, que ficam reduzidos 
a 7 vazas com a normal saída a paus 

 

O melhor contrato em NS é, sem dúvida, o parcial em copas. Sul 
deverá abrir em 2♦ Multicolor ou 2♥ fracas e Norte não deverá 
ter grandes aspirações de partida. Já seria bem diferente se o fit 
fosse de 3 cartas. 

 

Um parcial em oiros ou, para os mais atrevidos, uma partida em 
ST estão à disposição da linha NS 

 

Mais um jogo calmo, com EO a dispor de um parcial em 2♥. O 
declarante deverá ter, no entanto, algum cuidado no manejo do 
naipe de espadas, jogando espada para o ♠8, a fim de não perder 
3 vazas no naipe. 
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Parida em copas ou em espadas para NS, num leilão sem grandes 
dificuldades, depois da abertura de Norte em 1ST. 

 

Uma mão problemática para quem joga 2 sobre 1. A solução 
parece ser tratar a mão como balançada e depois de 1♠ ‐ 1ST – 
2♦ marcar 2ST. Mas existe um risco real para algumas parcerias 
terminarem antes do contrato de partida.  

 

Mais um jogo em que não será nítido que todos os pares alcancem 
o contrato de 4♥. Neste caso estão em vantagem as parcerias que 
adoptaram os apoios Bergen no seu sistema de marcação 

 

Um jogo calmo para terminar a noite, com alinha NS a alcançar um 
parcial em oiros ou em paus.  

Obrigado uma vez mais pelo seu apoio e pela sua participação. O clube de bridge B4F conta com 57 
jogadores filiados e 63 sócios. Continuamos a trabalhar para corresponder às expectativas de todos os 
que em nós confiam. 


