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A força dos bicolores bem expressa nesta mão. Apesar de Norte ser 
mão passada, a resposta de 4♣ (Splinter) à abertura de 1♠ pode levar 
a linha NS para um cheleme que, com os trunfos 2‐2 e os paus 3‐3 não 
terá qualquer dificuldade para o declarante.  

 

Um jogo interessante após a abertura de 1ST de Norte. Será que Sul 
consegue descrever a mão, evitando o contrato de 3ST, condenado ao 
fracasso? 
A sequência que sugerimos é 1ST – 2♣ ‐ 2♦ ‐ 3♦, mostrando uma mão 
com força de partida, com 5+ cartas de oiros e 4 cartas em, pelo 
menos, um naipe rico. Com esta sequência, Norte tem toda a 
informação para evitar o desastroso contrato de 3ST. Será pedir de 
mais esperar que a linha NS alcance o cheleme em oiros, mas a partida 
já deverá conduzir a um resultado muito positivo 

 

Apesar das 2 mãos não balançadas, a linha NS deverá alcançar o 
contrato de 3ST sem grande dificuldade, depois de 1♣ ‐ 1♥ ‐ 1♠ ‐ 2♦ ‐ 
2ST. Os paus 4‐3 na defesa ajudam a concretizar os objectivos do 
declarante 

 

Normal a abertura de Norte em 1♥ o que deverá conduzir a linha NS a 
um confortável parcial em espadas (1♥ ‐ 1♠ ‐ 2♣ ‐ 2♠). A menos que 
Sul prefira “dar o ponto” a copas, o que tornará mais difícil a tarefa do 
declarante. 
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A vez da linha EO entrar em acção, com um parcial de 1ST à vista, sem 
oposição de NS no leilão. Mas são conhecidas as dificuldades neste tipo 
de contrato, pelo que se prevê alguma agitação nos resultados. 

 

Mais um parcial em espadas ou em ST para a linha EO, depois de Sul 
abrir o leilão em 1♣ e de Oeste ter dobrado de chamada. Não se 
prevêem grandes emoções para esta mão. 

 

Já aborrecido com tanta monotonia, a linha EO tem agora uma 
excelente oportunidade de colocar os seus dotes de leilão à prova. 
Oeste deve abrir em 1♠ o que poderá conduzir ao grande cheleme, 
que nem sequer necessita da passagem a copas para resultar. Com 
efeito, desde que o declarante tenha o cuidado de cortar 2 paus e 
bater todos os trunfos, Norte fica squeezado em copas / paus. 

 

Um contrato calmo de 3ST em EO, num jogo onde não se deverão 
verificar grandes diferenças nas comparações de resultados. 

 

 



Circuito B4F – 2º torneio 2011 
 

B4F Página 4 
 

 

Decida Norte abrir em 1ST ou em 1♦, dificilmente o contrato final 
deixará de ser 3ST na linha NS. Nenhuma dificuldade para o declarante 
cumprir a sua missão. 
 

 

A abertura de 1♦ em Norte resultará melhor que a abertura de 1ST. 
Até porque, neste último caso, Norte pode ver‐se a jogar 2♥, o pior 
dos parciais para a sua linha. Os 5‐4‐2‐2 são mãos perigosas para 
aberturas em 1ST e este é um bom exemplo disso mesmo. Sem 
dificuldades de rebide, Norte tem todas as razões para optar pela 
abertura em naipe 

 

Fácil encontrar a partida em copas na linha NS, sem que seja de 
esperar qualquer tipo de oposição dos adversários e com 11 vazas 
fáceis à disposição do declarante. 

 

Um pouco de luta por um parcial em perspectiva. Este deverá abrir em 
1♦ em terceira posição e optar por 2♦ depois de o parceiro marcar 
1ST sobre a normal intervenção de Sul em 1♥. Nada de muito 
emotivo… 
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Mesmo para os mais temerários, duvidamos que Norte tenha a ousadia 
de abrir em 2 fraco. A linha EO tem o caminho livre para um normal 
contrato de 3ST, mesmo com a esperada intervenção de Sul em 1♠.  

 

O bridge tem destas coisas: os 17 pontos da linha NS são suficientes 
para ganhar 4♥, apenas com 7 cartas em linha. Já o contrato de 4♠ em 
EO está condenado a2 cabides, apesar do fit de 10 cartas e dos 23 
pontos na linha. Vá lá alguém entender os caprichos deste jogo. Mas é 
por estas e por outras que este é um jogo fascinante. 

 

Para não arrefecermos, eis mais um caso interessante. Norte, com 
quase “metade do baralho” pode muito bem assistir a uma partida em 
EO, apenas conseguida porque resolveu abrir o leilão que, de outra 
forma, acabaria em passagem geral. Como diria o saudoso Fernando 
Pessa: 
“E esta, hem?” 

 

Num jogo sem grandes problemas aparentes, a fase de leilão poderá 
conhecer muitas variantes. Desde logo porque alguns jogadores em 
Oeste irão abrir, do nosso ponto de vista mal. Não pelos 11 pontos mas 
pela distribuição regular. Por outro lado, alguns jogadores em Sul, caso 
Oeste passe, podem abrir em 1ST e o leilão pode evoluir para uma 
partida em naipe rico. A diferença será então definida pela escolha do 
naipe: quem optar pela partida em espadas será compensado, quem 
marcar 4♥ será penalizado pela má distribuição do naipe na defesa. 
Escusado será dizer que a abertura de 1♥, entre outros perigos, pode 
ajudar a linha NS a alcançar o melhor contrato – 4♠  
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O melhor parcial em oiros não será alcançado facilmente, sendo mais 
comum o parcial em ST. Mas, nestes casos, a defesa não pode 
descansar muito, pois qualquer deslize pode empurrar a linha NS para 
o top. 

 

Com a abertura de Norte em 1♥, Este tem um problema complicado 
para resolver. Fora de questão as intervenções em dobre e em 1ST, 
resta a hipótese de intervir em 2♣. Sul deverá marcar 3♥ e este será o 
contrato final em várias mesas. Outras aventuras na linha EO podem 
custar muito caro. 

 

Um jogo com resultado final imprevisível e que promete muita luta. 
Conseguirá a linha EO alcançar a sua partida em copas? Será que Norte 
consegue encontrar a excelente defesa em 4♠? Poderá Oeste, 
entusiasmado pela excelente distribuição, procurar um contrato ao 
nível 5? 

 

A má colocação das cartas chave irá conduzir a linha NS a um cabide 
quase certo no contrato normal de 3ST. De qualquer forma, um jogo 
que não irá produzir grande agitação na classificação. 
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Norte irá, por certo, abrir em 2♦ multicolor ou 2♠, conforme o sistema 
acordado pelo par. Isto deverá ser suficiente para deixar a linha EO 
fora do leilão, apesar de ganhar 3♥ e de ter uma excelente defesa em 
4♥ do contrato de 3♠ em NS. Mas estes jogos são sempre susceptíveis 
de conduzirem a uma grande diversidade de resultados 

 

A linha EO pode dar uma importante ajuda a NS para lhe permitir 
alcançar um contrato de partida. Com efeito, a abertura em 1♠ deverá 
ser seguida de 2 passes. Será que Este vai reabrir? Pode mas não deve! 
O parceiro é mão passada e não fez qualquer intervenção, tem 3 cartas 
de espadas no naipe não apoiado por Sul e o naipe de copas não 
apareceu. Todos os argumentos, portanto, para um claro passe. 

 

Com 9 cartas de oiros, que deverá fazer Sul? Apesar da 
vulnerabilidade, a nossa preferência vai, claramente, para a abertura 
em 5♦. Uma opção que pode correr mal (‐800) mas o risco é razoável. 
No nosso caso, a abertura vai produzir estragos consideráveis na linha 
adversária, ou mesmo irreparáveis. Este vai dobrar mas será que Oeste 
passa? Sem espaço para decidir qual o melhor fit, os que resolverem 
não passar a 5♦ dobrados irão marcar 5♥ e conseguir um excelente 
resultado. Este é um dos casos em que se aplica a conhecida máxima 
futebolística de “prognósticos só no fim do jogo”. 

 

Termina a noite com um jogo sem problemas, reduzindo‐se as decisões 
a 3ST ou 4♥ na linha EO. Mas isto não quer dizer que a variedade de 
resultados finais não seja grande: 9 ou 10 vazas em ST, 10 ou 11 vazas 
em copas, iremos ter de tudo um pouco… 

Ainda a decorrer o processo de filiação de praticantes para 2011, tudo indica que o Clube B4F irá manter, 
senão mesmo reforçar a sua posição no panorama dos clubes nacionais. É um dado que nos orgulha mas 
que também aumenta a nossa responsabilidade perante todos os que confiam em nós e no projecto que 
apresentámos aos praticantes. Iremos trabalhar para merecer esta confiança. Obrigado a todos! 


