
 

III PROVA CIRCUITO 2011 
 

23 Março 2011 
 

 
 

 
Agradecemos o apoio do Amazónia Jamor Hotel que, gentilmente, nos cedeu as 

suas magníficas instalações 
 

e o apoio da Nestlé para os nossos prémios mais doces 
 
 

 



Circuito B4F – 3º torneio 2011 
 

B4F Página 2 
 

 

A primeira questão que Este terá de resolver é a escolha da abertura: 
2♣ (forçante de partida), 2♦ (multicolor, para tratar a mão como forte 
balançada), 2♠ forte ou o equivalente 2♣ (forte indeterminado) são as 
opções disponíveis. Mais difícil ainda será alcançar 3ST, o único 
contrato de partida que se ganha. O torneio começa, assim, com uma 
mão que vai ter resultados para todos os gostos… 
 

 

O desafio para a linha NS é a de conseguir ou não optar pelo contrato 
de 3ST, depois de detectado o fit em espadas. Não vai ser tarefa fácil, 
até porque a mão do abridor não é balançada e a de Norte, com 2 
doubletons, também não se apresenta como candidata a um contrato 
alternativo de ST. Fortes probabilidades, portanto, de cabides no 
horizonte! 

 

Mais uma mão com fortes motivos de interesse. Norte irá abrir em 1♥ 
e Este terá um primeiro problema para resolver: como intervir? O meu 
voto vai para a intervenção em 1♠, mas outras escolhas são possíveis. 
Em vulnerabilidade favorável e com muitos valores distribucionais, não 
será de estranhar que Sul chegue à marcação de 4♥, contrato que se 
ganha mesmo com os trunfos 4‐0 e apenas 18 pontos em linha. Mas o 
carteio de 4♥ tem que se lhe diga…  

 

Uma mão que promete, com partida nas 2 linhas: 4♥ em EO e 3ST ou 
5♦ em NS. Para o sucesso dos referidos contratos qualquer dos 
declarantes vai ter de acertar a colocação de algumas cartas, mas 
muitos serão os caminhos até ao contrato final. Oeste deve passar de 
entrada mas depois de 1♣ ‐ 1♦ é mais que provável que marque 1♥ ou 
mesmo 2♥. Se assim acontecer, vamos ter luta pela certa. Se Oeste 
não tiver coragem para entrar, então será calmo o caminho da linha NS 
até 3ST ou mesmo 5♦. Aconteça o que acontecer, este é o tipo de mão 
que não passa despercebida e que sobrevive muito para lá do torneio. 
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Acreditamos que muitos jogadores em Norte vão decidir abrir. Não 
sendo uma mão entusiasmante, também não me parece que a 
abertura faça parte daquela (longa) lista de aberturas proibidas. Com a 
força dividida 20‐20 pelos 2 campos, a colocação das cartas é favorável 
à linha NS que tem à sua disposição dois excelentes parciais à escolha, 
para um resultado igual: 3♣ ou 2♥.  

 

Agora é certo que Este vai abrir em 1♣, o que poderá conduzir a linha 
EO para um excelente cheleme em espadas, com 13 vazas à disposição 
do declarante, bastando cortar 1 oiro em Este: 4 espadas, 1 copa, 1 
oiro, 6 paus e um corte em oiros 

 

Apesar de 3 presumíveis passes iniciais, a mão promete alguma 
competição. As espadas 4‐1 tornam a tarefa da linha NS mais 
complicada num contrato de 3♠ que a de EO no contrato de 3♥. 

 

Mais uma mão de 11 pontos que deve merecer as atenções da maioria 
dos jogadores em Norte, para quem o 5‐4 em ricos deverá constituir 
um apelo irresistível. Não se prevê, no entanto, grande agitação 
competitiva, pelo que um parcial em espadas será o destino quase 
certo deste jogo. 
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Se Oeste entrar em 2ST sobre a abertura de 1ST de Sul, o parcial em 
paus ou oiros em EO será uma realidade. Se Oeste passar, é bem 
possível que a linha NS consiga arrebatar o parcial em 2♥ que, com 
uma defesa apurada se perde mas que não deixará de constituir um 
bom resultado para a linha NS. 
 

 

É chegada a altura de Sul ser colocado perante um verdadeiro 
problema de abertura, a exemplo do que aconteceu a Este na mão 1. 
Compreendendo os riscos da decisão, não vemos grande alternativa à 
abertura de 1♠. Depois do fit de Norte, o caminho até ao cheleme 
deverá ser rápido e sem portagens. As espadas 2‐2 e as copas 3‐3 são 
uma ajuda valiosa para o declarante reclamar 13 vazas. 

 

Com ou sem intervenção de Oeste, a linha NS não deverá sentir 
grandes dificuldades em alcançar a partida em espadas. 

 

Desta feita, com 30 pontos em linha, NS terá de se contentar pela mais 
que provável partida em 3ST. As alternativas são 4♠ com 7 em linha ou 
1 cabide em 5♦… 
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Talvez Sul abra em 3ª posição, talvez não. Certo é que Oeste vai intervir 
ou abrir em 1♠. Se Sul abrir, Norte não deixará passar em claro os seus 
8 pontos e as cinco cartas de copas, o que deverá conduzir NS ao 
contrato de 2♥. Se Sul passar, então é mais que provável que a linha 
EO termine a jogar 1ST. Uma saída de Sul a oiros pode permitir o 
sucesso do contrato. 

 

Pode acontecer que vários pares em NS não alcancem o contrato de 
partida. Mas em todas as mesas em que Sul decida utilizar o Stayman, 
o leilão não deixará de terminar em 3ST 

 

1♦ ‐ 1♠ ‐ 1ST – 3♣ poderá ser a sequência escolhida na maioria das 
mesas. O contrato de 4♠ deverá ser popular, sendo mesmo possível 
que alguns temerários cheguem a 6♠. Acertando a espada e com o ♣R 
na passagem, as 12 vazas estão lá mas não deverão ser muitos os 
declarantes a realizá‐las. 

 

Para os amantes do Michael Cue‐bid esta é uma mão perfeita. Depois 
de 1♦ de Norte e 1♥ de Sul, Oeste pode e deve entrar em 2♥, 
mostrando o bicolor espadas‐paus. Restará saber até onde irá o fulgor 
competitivo de EO, uma vez que o contrato de partida está condenado 
ao fracasso, a menos que algo de muito estranho se passe na defesa. 
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Se Sul passar, como deve à abertura de 1♥, pode ser que NS consiga 
ficar num parcial. Se Sul responder 1♠ será mais que certa a marcação 
de uma partida em copas, sem qualquer hipótese de sucesso 

 

A mão mais forte em pontos não deverá conseguir entrar no leilão. 
Este não deverá ter grandes dificuldades em encontrar a partida em 
espadas 

 

Nova mão que promete competição, com a mais que certa abertura de 
Oeste em 2♦ multicolor ou 2♥ fracas. Sobre a abertura de 2♦ 
multicolor, quem entra no curto vai ter um problema para resolver. 
Novamente o nível 3 da competição é o limite para as 2 linhas. 

 

Os 20 pontos de EO são melhores que os 20 de NS. Isto porque 
permitem realizar 10 vazas em espadas, enquanto que NS não irá além 
da 8 vazas em copas. 
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O leilão não deverá conhecer grande luta. A questão está em saber 
como vai a linha EO evitar jogar partida com uma abertura em frente a 
outra e fit em espadas. Os trunfos 4‐1, mais os 2 reis nos naipes pobres 
fora da passagem são a causa do insucesso 

 

Para compensar o azar na mão anterior, um excelente cheleme em 
espadas que não deverá ser muito difícil de alcançar. 

 

A mão de Norte deverá abrir em 2ST pois, caso contrário fica sem 
rebide razoável. O contrato de 3ST deve ser popular, as 9 vazas 
também. 

 

Para fechar a noite, Norte irá abrir em 1ST. Será que Este resolve pôr 
alguma loucura no jogo e decide entrar em ricos? Não que 2♥ seja um 
mau contrato, antes pelo contrário, mas ninguém poderá culpar Oeste 
por escolher espadas em vez de copas. Sul pode ainda decidir que o 
parcial em paus é mais seguro que o contrato de 1ST e, neste caso, 
com razão.  

Esperamos que se tenham divertido. Para nós foi, como sempre, um prazer estar convosco. Em 2011 
esperamos consolidar o projecto que empreendemos em Janeiro de 2010. O Clube B4F é já uma referência 
no bridge lisboeta e tem todas as condições para crescer e para ajudar a construir novos caminhos para a 
modalidade. Temos ideias, temos equipa e, mais importante, temos o vosso apoio. Obrigado! 


