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Depois da provável abertura de Norte em 2♠ fracas ou 2♦ multicolor, 
a linha EO deve alcançar o contrato de 4♥. O carteio vai correr 
normalmente: ganha a vaza de saída a espadas, destrunfa e faz a 
passagem a paus. Em mão, Sul tem a decisão do contrato – jogar 
neutro (espadas) será fatal, uma vez que 2 oiros de Oeste irão voar em 
2 paus apurados. A solução é jogar pequeno oiro debaixo do ♦A. Só 
assim a defesa conseguirá tirar 3 vazas no naipe e o consequente 
cabide. Não sair debaixo de Ás é uma regra a seguir em contratos 
trunfados. Mas, a meio do jogo, a situação é bem diferente e, muitas 
vezes, esse é o ataque mortífero. 

 

Um jogo em que o contrato final deve variar entre 3ST e 4♥. Desta 
feita, porém, o contrato em copas pode render mais que em ST, assim 
o declarante consiga “ler” as cartas no flanco. A primeira opção do 
declarante será, por certo, apurar os oiros do morto. Depois de ♦A e 
oiro, assiste à balda de Sul e é altura de mudar de planos. Pau para a 
♣D, passagem a copas, 2 voltas de paus em que balda 1 espada do 
morto, 3 voltas de espadas com a 3ª a ser cortada com o ♥A, oiro 
cortado e espada, ficando à espera com ♥RV – 12 vazas e um quase 
certo top bem merecido 

 

Um jogo que promete luta: Oeste vai abrir em 3♥ Norte dobra e Sul 
irá, por certo, marcar 5♦. Um contrato que não se ganha, a menos 
que… 
Suponhamos que a defesa começa por tirar 2 voltas de copas. Se Este 
continuar com o ♠10, o declarante tira 4 voltas de trunfo, baldando um 
pau do morto. A 5 cartas do fim, Este tem de ficar com 3 cartas de 
espadas pois, caso contrário, o declarante entra no morto no ♣R, joga 
o ♠R e espada cortada, volta ao morto em paus para usufruir da 
espada apurada. Mas, para Este guardar as 3 espadas tem de baldar 1 
pau e agora será Sul a ficar com um pau apurado. O squeeze pode ser 
desfeito na vaza 3 se Este atacar paus em vez de espadas  

 

O leilão não irá parar antes de 2ST pela linha EO. Uma vez mais será a 
defesa a ser posta à prova: Norte vai ganhar a saída com o ♦R e virar o 
flanco para copas. Tudo parece depender das espadas e será para aí 
que o declarante se irá voltar. Imprescindível para a defesa que Sul 
recue o ♠A duas vezes, reduzindo o declarante a 7 vazas. 
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Um jogo pacífico, com NS a chegar ao contrato de 3ST. Saída a pequena 
espada, para o ♠9 de Este e a ♠D do declarante. Passagem a oiros que 
perde e ♠10 de Este coberta pela ♠D. Oeste ganha e continua no 
naipe. O naipe está bloqueado e Este deve atacar copas, deixando ao 
declarante a tarefa de acertar qual a passagem a fazer, se a copas se a 
paus para garantir o seu contrato. Se o declarante recuar a vaza de 
saída o problema vai dar ao mesmo. Depois de 3 voltas de espadas, Sul 
faz a passagem a oiros e Este deve atacar copas. 

 

Um leilão competitivo que pode, como sempre, sair fora de controlo de 
qualquer das linhas. Garantida será a abertura de Este em 1♦ e a 
intervenção de Sul em 1♠. Oeste, sem força para anunciar o seu naipe 
de copas ao nível 2, deverá dobrar e Norte deve marcar 2♠. 
Dificilmente Este deixará de marcar 3♦ e, acreditamos, que vários 
serão os jogadores em Sul a competir em 3♠. Nenhum contrato se 
ganha ao nível 3 pelo que tudo vai depender da impetuosidade 
competitiva dos diferentes intervenientes. 

 

Mais um problema para a defesa, já que o contrato de 4♠ em NS será o 
mais popular. A questão está em derrotá‐lo! Com 4 cartas de trunfo, a 
tarefa de Este é encurtar o declarante, com 3 voltas de copas. Agora 
deve recuar 2 vezes o ♠A. Se o declarante jogar uma 3ª volta de trunfo, 
ganha a vaza e força o corte com o último trunfo do declarante para 2 
cabides. O melhor que Sul pode fazer é parar com os trunfos na 2ª 
volta do naipe e jogar os naipes pobres, limitando a defesa a 4 vazas. 
Afinal, do ponto de vista do declarante, levar 1 cabide é sempre melhor 
que 2… 

 

Não podendo o naipe de copas fornecer 5 vazas contra uma defesa 
apropriada (Sul tem de cobrir a ♥D), o declarante poderá descobrir a 
sua 9ª vaza em ST, jogando um pau para o ♣9. 
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Um jogo sem problemas. O contrato mais popular será o de 3ST, apesar 
de 4♥ ou 4♠ pagarem mais em torneio de pares, apesar dos fits de 
apenas 7 cartas. O manejo do naipe de copas, irá marcar a diferença no 
resultado final. Bater as figuras à cabeça ou fazer a passagem ao ♥V, 
eis a questão. 

 

Ora aqui está um grande cheleme para animar. O problema vai ser lá 
chegar. Depois de 1♠ ‐ 2♦ ‐ 2♥, Oeste deverá marcar 3♠. Segue‐se 
uma sequência de controlos e, acreditamos, que a maioria dos pares se 
irá quedar por 6♠, identificada a falta de 2 reis. Depois será cartear 
para realizar as 13 vazas, o que não é muito difícil pois, entre outras 
opções, o ♦R está na passagem. 

 

Muitos contrato de partida à disposição da linha EO mas muito pouco 
provável que algum deles seja alcançado. Efectivamente, ganham‐se 
4♠, 4♥ e 5♦ mas tudo deverá acabar num parcial, provavelmente em 
oiros ou em copas. 

 

Um jogo calmo, para descansar das emoções. 3ST em EO. Com 9 vazas 
certas, o declarante terá de marcar a diferença realizando 10 vazas, o 
top da mão. 
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Com toda a gente vulnerável, o mágico “200” dos torneios de pares 
ameaça qualquer das linhas. Depois de 1♥ de Este, Sul deve entrar em 
3♠. Resta saber se, quer da parte de Oeste, quer da parte de Norte, as 
coisas vão ficar por aqui… 

 

Que o leilão vai ser ganho pela linha NS temos poucas dúvidas. Qual o 
contrato final é já outra questão. 3♣ ou 3ST deverão ser as hipóteses 
mais escolhidas. O primeiro contrato ganha‐se, o segundo não, apesar 
do aperto para a defesa com as 7 vazas em paus de Sul. 

 

Um jogo com alguma luta, sendo provável que a linha EO acabe por 
ganhar o leilão com um parcial em oiros. 

 

Jogo fácil para a linha NS, que deverá alcançar sem problemas o 
contrato de 4♥.  
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Apesar da abertura de Sul, a linha EO não terá dificuldades de maor em 
alcançar a partida em 4♥ ou em 3ST. 

 

Outro jogo pacífico, com a linha NS a não ter problemas de leilão para 
chegar a 3ST. A diferença será marcada pelo número de vazas 
realizadas, sendo que o manejo das copas deverá ser determinante. 

 

Mais um jogo em que os melhores resultados serão para quem optar 
por jogar em fits de 7 cartas, em vez de 3ST. De qualquer forma, este 
último deverá ser o contrato preferido pela maioria. 

 

Um leilão sem oposição até 3ST fáceis de alcançar pela linha NS e 11 
vazas fáceis. 
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Também aqui 3ST deverá ser o contrato mais popular e, desta feita, o 
mais compensador. 

 

Conseguirá a linha NS alcançar o contrato de partida? Depois de 1ST de 
Sul e 2♦ (transfer) de Norte, tudo depende do par ter ou não maneira 
de anunciar o excelente fit e a mão na zona máxima de abertura. 

 

A mão de Sul é, de todo, imprópria para uma abertura em 2 fraco, 
principalmente pelo facto de ter 4 cartas no outro rico. Norte tem uma 
escolha difícil para a abertura: 1ST ou 1♣? Certo é que será difícil à 
linha NS evitar a partida em copas.  

 

Um jogo sem grande emoção para terminar a noite, com a linha NS a 
jogar 3ST na maioria das mesas. A feliz distribuição dos paus e a 
ausência de entradas laterais em Este vão conduzir o declarante a 9 
vazas.  

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


