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Para começar a noite, não está mal. Alguns jogadores em Norte 
não resistirão a uma abertura em 2 fraco o que irá levantar alguns 
problemas à linha EO, correndo Este o risco de lhe ver chegar de 
novo o leilão em 4♥. De qualquer forma, acreditamos que muitos 
pares conseguirão alcançar o cheleme em paus ou oiros. Estamos 
a falar do pequeno cheleme porqueo grande é muito difícil de 
marcar. 

 

É a vez da linha NS ser paga na mesma moeda. Perante uma mais 
que provável abertura em 2 fraco de Este não vai ser fácil 
descobrir a partida em espadas. Sobre 2♦ ‐ 2♥ do adversário, 
Norte deverá dobrar (chamada) e Sul terá de marcar 3♠, 
mostrando uma mão positiva. Se assim correr… 

 

Hoje isto começou bem… 
A mão forte de Sul em frente a uma mão positiva de Norte devem 
ser argumentos mais do que suficientes para a linha NS alcançar o 
contrato de cheleme, em espadas ou em ST  

 

A defesa tem de estar atenta para conseguir derrotar este 
contrato de 3ST. Se jogado por Norte, a saída normal a oiros exige 
que Oeste entre no ♣R para continuar com oiros, deixando a 
entrada no ♣A como via para realizar as vazas nos oiros apurados. 
Se jogado por Sul, o contrato fica resolvido com a saída a espadas, 
se o declarante conseguir descobrir a ♥D. Prevê‐se uma grande 
diversidade de resultados. 
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Um contrato calmo de 1ST jogado por Sul, depois de uma abertura 
de Este. O melhor parcial seria em copas mas é difícil descobrir o 
fit depois da intervenção normal em 1ST 

 

A questão neste jogo é qual o contrato que vai jogar a linha EO: 
3ST ou 4♥? 
Uma vez mais, contra uma defesa apropriada, o contrato de 4♥ é 
mais compensador em MP. 

 

Mesmo que Sul passe (normal), a linha NS deverá ter argumentos 
para competir e ganhar a luta por um parcial em espadas ou em 
paus. 

 

Da abordagem de Este à abertura de Oeste em 1♥ vai depender, 
em grande parte, o contrato final deste jogo. O contrato de 3♦ é o 
mais razoável de atingir, mas nestes jogos não é difícil sair dos 
limites de segurança. 
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Mais um jogo interessante e que promete bastante luta. A 
abertura em 1♣ de Norte vai colocar problemas acrescidos à linha 
EO, principalmente se Sul se decidir por uma sequência de 
barragem com os seus excelentes 0 pontos! 

 

O contrato de 3ST deverá ser alcançado, sem problemas, em 
muitas mesas. Um jogo calmo, para variar… 

 

Se é um facto que com a abertura de 1♠ Sul irá conseguir calar 
Oeste, tal não significa que a linha NS tenha vida fácil daqui para a 
frente. Sobre 1ST de Norte, para quem joga 1ST forcing, Sul irá 
marcar 2♣ e Norte tem uma tarefa difícil para encontrar o parcial 
em copas. 

 

Em muitas mesas Norte ficará a jogar 1♠. Uma intervenção 
legítima após a abertura de 1♣, após o que nenhum dos restantes 
intervenientes terá muito mais a dizer. 
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Muitos pares vão terminar em 4♠ em EO, contrato condenado ao 
fracasso contra uma defesa normal. Quem optar por jogar 3ST 
será, desta vez, compensado. 

 

Apesar da mão poderosa de Oeste, tal não deverá ser suficiente 
para evitar a partida em ricos em NS, por muitas voltas que dê o 
leilão, quer Sul passe quer abra em 2 fraco. O melhor que a linha 
EO pode fazer é defender em 5♦ o que não deixa de ser irónico 
sendo a linha cm 23 pontos a jogar contra os 17 da linha 
adversária. 

 

A linha NS irá seguramente chegar a um contrato de partida. Só 
que, a menos que a defesa seja amiga, o contrato de 4♥ está 
condenado ao fracasso. Enquanto isso, os que optaram pelo 
contrato de 3ST festejam a opção. 

 

Um jogo difícil, com a linha NS a poder atingir a partida em 
espadas mas que terá de ser carteada com cuidado face à má 
distribuição dos trunfos, algo que o leilão certamente competitivo 
de Este irá esclarecer. 
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Apesar de terem apenas 7 pontos, é provável que muitos 
jogadores em Este façam um esforço após 1ST do parceiro. A 
excelente ligação em paus vai permitir ao declarante realizar 9 
vazas. 

 

4♠ deverá ser o contrato popular na linha EO. Com o ♠R e o ♣R 
na passagem, 11 vazas estão à mercê do declarante. 

 

Conseguirá a linha NS alcançar o contrato de 6♠? Depois da 
abertura de Sul em 1ST e de Norte marcar 3♠, Sul máximo na 
abertura e com fit pode desencadear uma sequência de controlos 
que deve levar o seu campo ao cheleme. Mas, em muitas mesas, o 
contrato deverá ser de 4♠. 

 

Um parcial em oiros, melhor que 1ST, à disposição do par EO. Mas 
Sul vai entrar em 1♥, o que pode complicar as contas dos 
adversários‐ 

 

 

 



Circuito B4F – 1º torneio 2011 
 

B4F Página 7 
 

 

Alguma luta na conquista deste parcial, que deverá terminar num 
parcial em paus jogado por Este. 

 

Alguns pares em EO conseguirão chegar à partida em copas. Uma 
parida que depende de uma de duas cartas chaves bem colocadas: 
a ♦D ou o ♣A. Mas pode não ser assim tão simples se Sul atacar 
debaixo do ♣A. Não vai ser fácil a Este a carta a jogar. 

 

Um caminho fácil para NS até ao contrato de 4♥. Mas que requer 
alguns cuidados no carteio. Os trunfos 4‐1 são um convite para a 
declarante poder perder o controlo do jogo. 

 

Um jogo calmo para terminar a noite, com Este a jogar o contrato 
de 1ST. Apenas a saída a paus pode derrotar o contrato, se jogado 
por Este, o que nos parece de todo improvável. 

Entrados em 2011 com algumas nuvens negras a pairar sobre o bridge, é ainda mais firme a nossa 
determinação em levar para a frente este projecto. Porque acreditamos que o bridge necessita de visões 
alternativas para a modalidade. Podem contar connosco! 


