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Para começar não está mau… Depois da abertura de Sul em 1♣ e do 
dobre de chamada de Oeste, o leilão deverá prosseguir com 3♥ de 
Este, que promete 5 cartas no naipe e 8 a 11 pontos. Que a linha EO irá 
marcar 4♥ não temos dúvidas. A questão está em saber se a linha NS 
descobre ou não a excelente defesa em 5♣ se, em caso afirmativo, a 
linha EO arrisca o nível 5 e se, qualquer que seja o caso, os declarantes 
conseguem acertar as respectivas linhas de jogo. Em NS há que entrar 
no morto num corte a copas para fazer a passagem a paus e limitar os 
prejuízos a 2 cabides, na linha EO a tarefa é mais difícil, uma vez que o 
declarante pode perder 2 trunfos e 1 oiro.   

 

Oeste não deixará de abrir em 1♠ e Norte deverá entrar em 2♦. Este 
vai apoiar em 2♠ e Sul tem uma decisão difícil. Julgamos, no entanto, 
que terá de fazer alguma coisa e o mais razoável será marcar 3♦. O 
sucesso do contrato passa pelo apuramento do naipe de copas para a 
balda de um pau perdente. Tarefa que pode ser facilitada se algum dos 
jogadores da defesa decidir jogar paus… 

 

Conseguirá a linha Este/Oeste impedir Norte de realizar 9 vazas rápidas 
em ST?. Para tal, Este vai ter de descobrir a saída ao ♦A o que não se 
afigura nada fácil. 

 

Mais uma mão enorme para Norte só que, desta feita, não é previsível 
que se alcance qualquer contrato de partida. Será que a linha EO 
consegue encontrar uma competição em espadas?  
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A linha EO deverá competir até 3♥, ficando a dúvida se NS consegue 
ou não encontrar o seu parcial em 4♣ ou 4♦. No entanto, para realizar 
10 vazas, o declarante terá de optar pela boa linha de jogo que, com o 
trunfo paus, é mais evidente (apuramento do naipe de oiros) do que 
com o trunfo em oiros (apuramento do naipe de paus) 

 

O contrato de 3ST em EO irá ser o mais popular. Mais fácil de alcançar 
se Este decidir (mal) abrir, mas também provável depois de Passe – 1♣ 
‐ 1♠ ‐ 1ST – 2ST. Com 13 pontos de figura e um naipe de 5 cartas, 
Oeste só tem de aceitar.  

 

Depois de encontrado o fit em copas a mão de Este fica, em nossa 
opinião, com potencial suficiente para marcar directamente a partida, 
que não apresenta qualquer dificuldade no carteio 

 

Um jogo onde vai haver competição e onde não será muito difícil ver 
qualquer das linhas a sair fora dos seus limites de segurança. Problema 
mais complicado para Sul, caso Norte decida entrar em 2♣ depois da 
abertura de Oeste em 1♦. Mais um caso em perspectiva onde parecem 
existir pontos a mais… 
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Não deverá ser muito complicado para a linha EO ganhar este parcial 
em espadas, depois do dobre de Este sobre a abertura de Norte em 
1♣. Mais difícil para Este vai ser cumprir o contrato, dada a escassez de 
entradas no morto: o ♦R bem colocado é uma boa notícia, mas pode 
não ser suficiente… 

 

Como chegar a 6♦ em EO? Depois de 1♦ de abertura e da resposta de 
1♥, o rebide do abridor em 2♣ vai mostrar a 5ª carta de oiros, o que 
permitirá a Oeste uma reavaliação optimista da mão. A utilização do 4º 
naipe seguida do fit em oiros irá lançar o campo na direcção de um 
excelente cheleme. Acreditamos, no entanto, que vários pares se 
fiquem pelo contrato de 3ST ou de 5♦, ficando os primeiros melhor 
posicionados para um resultado acima da média. 

 

Um leilão difícil para a linha NS, não sendo previsível que muitos pares 
consigam chegar ao contrato de 3ST. Mais do que a força do campo 
deverá ser a distribuição das duas mãos a impedir o único contrato de 
partida com hipóteses de sucesso. 

 

Depois de 1♣ ‐ 1♠ ‐ 1ST na linha EO e passe, passe, terá Sul a coragem 
para reabrir o leilão em dobre? 
Se tal acontecer, então a linha NS é candidata a encontrar o seu parcial 
em copas e muito difícil para a linha EO competir em 3♦. 

 

 

 



Circuito B4F – 11º torneio 2010 
 

B4F Página 5 
 

 

O contrato final deverá ser, na maioria das mesas, 1ST jogado por 
Norte. Um jogo calmo cujo resultado será determinado pelo número 
de vazas conseguidas pelo declarante. As cartas estão lá para 8 vazas 
mas com elas à vista é mais fácil! 

 

Mais um jogo tranquilo, com a linha EO a não ter dificuldade em 
alcançar o contrato de 3ST 

 

A vulnerabilidade não convida a grandes entusiasmos na linha NS, pelo 
que é de prever que EO irá jogar calmamente o seu contrato de 4♠. O 
top da mão, salvo qualquer imprevisto, fica reservado para os amantes 
do ST. 

 

Um jogo que se prevê de luta. A previsível abertura de Oeste em 3♥ vai 
originar um problema de marcação ao parceiro. Acreditamos que 
vários serão os jogadores a marcar 4♥. Segue‐se Sul a quem não se 
inveja a tarefa. Não nos parecendo que o passe seja opção, o dobre 
deverá ser uma hipótese a considerar. A isto Norte não terá dificuldade 
em marcar 4♠. Será que tudo irá ficar por aqui? Como irá a linha EO 
gerir esta situação?  
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Os contratos vão dividir‐se entre 4♥ e 4♠ em NS. Para quem joga 1♥ ‐ 
3♥ como sequência natural de convite o contrato final será 4♥. 
Jogando apoios Bergen, Sul terá de marcar 1♠ sobre a abertura de 1♥ 
e aí terá oportunidade de descobrir o duplo fit, podendo optar pelo 4‐4 
em vez do 5‐3. De cartas à vista, o contrato de 4♠ rende mais que o de 
4♥. Na prática, todavia, irá verificar‐se uma grande maioria de 420 para 
NS e alguns, poucos, 450. 

 

Quaisquer que sejam as voltas deste leilão, tudo deverá terminar num 
contrato parcial em ST na linha NS. Nas contas finais valerá o total de 
vazas que cada declarante conseguir alcançar.  

 

Se quiser ter um lugar assegurado numa revista da especialidade, 
bastará sair debaixo do ♥A contra o contrato de 4♠, jogado por Sul. Se 
assim fizer, a defesa tirará as 4 primeiras vazas. Claro que não 
esperamos nem aconselhamos que tal aconteça, pois o que é bom para 
este jogo é, na maioria dos casos, desastroso. Pensamos que não será 
esta mão a responsável pelas grandes decisões neste torneio. 

 

Se estava a achar que faltava emoção ao torneio, eis uma oportunidade 
para mudar de opinião. No conjunto das duas linhas existem 22 vazas 
possíveis, apesar dos pontos estarem divididos 20‐20. A linha NS ganha 
4♦ (10 vazas), a linha EO ganha 12 vazas em copas ou espadas. E não 
fora o facto de Norte ir por certo intervir em oiros depois da abertura 
de Oeste em 1♠, este iria ser, por certo, o contrato final. 
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1ST vai ser o contrato popular em EO sendo, uma vez mais, o número 
de vazas que o declarante fizer a decidir a distribuição dos pontos. 
Também a escolha da carta de saída poderá ter uma palavra a dizer, 
sendo que a saída a paus irá tornar a vida do declarante bem mais fácil 
para alcançar 9 vazas e um excelente resultado. Se puder evitar a saída 
a naipes de valete, faça‐o. Este jogo é apenas mais um exemplo.  

 

Um jogo que vai dar luta, depois da abertura de Oeste em 1♠ 
(aconselhável em 3ª posição). Norte vai entrar em 2♣ (ou 3♣ se a 
abertura for em 2 fraco). Contra um contrato em espadas, Norte 
deverá sair a oiros (mais que por exclusão de partes do que por ser 
aconselhável a saída a doubletons) e o declarante ficará reduzido a 8 
vazas. Prevê‐se alguma diversidade de resultados e de contratos. 

 

Não vai ser fácil convencer Sul que o melhor é dar o fit ao parceiro com 
a sua ♥D seca. Mas o que é certo é que este é o único contrato de 
partida possível em NS. O leilão deverá ser qualquer coisa como 1♦ ‐ 
1♥ ‐ 1♠ ‐ 2♣ (4º naipe). Depois de 2ST de Sul, Norte irá repetir o seu 
naipe de copas (forcing após a utilização do 4º naipe). A bem dizer, 
Norte não tem muito mais razões para querer impor o seu naipe de 
copas, pelo que 3ST será opção em muitas mesas, para um jogo 
inganhável a menos que obtenha inconfessáveis favores da defesa… 

 

Apesar da mais que provável intervenção de Este após a abertura em 
1♣, a linha NS não terá agora dificuldade em marcar a sua partida em 
espadas, sem grandes dificuldades para chegar a 10 vazas. 

Foi, uma vez mais, um prazer partilhar consigo esta iniciativa. Não esqueça uma visita à nova página do 
B4F e da Escola de Bridge. Aguardamos a sua opinião e as suas sugestões para melhorar estes espaços, 
que são seus. 


