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Realizar 10 vazas em espadas na linha EO não parece ser tarefa difícil. 

Já o mesmo não se poderá dizer da marcação do contrato de partida. 

Sendo verdade que Oeste tem uma mão de convite, será necessária 

alguma boa vontade de Este para o aceitar. Mas será esta decisão que 

irá marcar a diferença.  

 

O mais provável é Oeste terminar a jogar o contrato de 1ST. Com a 

possível intervenção de Sul em 1 , o contrato pode ser cumprido se 
Norte abandonar a saída ao seu naipe comprido para respeitar a 

intervenção do parceiro. A saída ao A ainda não é o golpe fatal para a 
defesa, se Sul negar a continuação no naipe. A mudança para paus 
será, então, evidente.  

 

O mais extraordinário neste jogo é que 3ST em EO se perdem com a 

saída normal a oiros por Sul, enquanto 4  se podem ganhar, com um 
fit de 7 cartas e o naipe 5-1 no flanco. A defesa não conseguirá tirar 
mais de 3 vazas a trunfo. 

 

Provável a reabertura de Oeste após a abertura de Norte em 1ST. O 
parcial em copas é bem melhor se jogado por Oeste. Jogado por Este, a 
situação piora porque uma saída a oiros ou a espadas irá colocar o 
declarante em apuros. 
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Embora em 4ª posição Oeste não deixará de fazer justiça à 
excelente mão que tem. O bom fit de Este deve ser suficiente 
para que EO possa chegar ao contrato de partida em copas 

 

Um contrato de 3ST em NS sem grandes problemas para o 
declarante que dependerá apenas de si próprio para arrecadar 
as 11 vazas que tem à sua disposição 

 

Um jogo que promete tornar-se muito competitivo, caso Oeste 

decida intervir em 1 . 4 , 4  dobradas em EO, 5  ou mesmo 

5  dobrados em NS, para além dos parciais para um e outro 
lado, irão conferir a este jogo um lugar de destaque nesta 
competição. 

 

Decisão difícil de Este após abertura de Norte em 1 . O mais 
acertado é passar. Por certo Oeste irá reabrir em dobre. 

Novamente decisão difícil para Este: 2ST ou 2 ? O carteio de 
qualquer em qualquer dos casos apresenta dificuldades e é 
muito provável que, no final, uma boa parte das marcações se 
encontrem em NS  
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O parcial em oiros será, por certo, o contrato que irá recolher a maioria 

das preferências. Em alternativa surge o contrato de 2ST. A D na 
passagem e à terceira garante as 8 vazas em ST mas também as 10 
vazas em oiros.  

 

Não vai ser fácil a Norte conseguir parar o leilão em 2 , depois dos 3 
jogadores antes de si no leilão terem arranjado fôlego para dizer 
qualquer coisinha. Muitos pares em EO não conseguirão evitar o 

parcial em 3 , que seria desastroso caso algum dos jogadores em NS 
estivesse em condições de dobrar, o que não nos parece que vá 
acontecer. 

 

Na maioria das mesas, o contrato deverá ser 4  em NS, sendo possível 
algumas (felizes) variantes em 3ST.  

 

Acreditamos que na maioria das mesas este jogo termine em 
passagem geral. Mas haverá sempre jogadores para quem os 11 
pontos se parecem sempre com uma abertura. Para estes, a linha NS 
estará melhor colocada para obter um resultado positivo.  
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1 -1 -2 -3ST deverá ser a sequência escolhida na maioria das mesas, 
tal como o número de vazas a realizar (10). Não será por este jogo que 
irão aparecer as grandes diferenças entre os jogadores em competição. 

 

Também neste caso não serão muitas as emoções. O contrato de 3ST 
em NS é evidente, bem como as 9 vazas à disposição do declarante. 

 

A vulnerabilidade, a força e a estrutura semi-balançada da mão de Sul 

são factores que desaconselham a abertura em 2  ou 2  multicolor. 
Mas os conselhos valem cada vez menos e a maioria dos jogadores 
prefere optar por colocar alguma adrenalina adicional nos leilões. De 

uma ou outra forma, a maioria dos pares em EO irão acabar em 4  
para 11 vazas fáceis. 

 

Uma eventual reacção de Este à abertura de Norte em 1ST, pode levar 
a linha EO a descobrir um excelente parcial em copas ou espadas. A 
linha NS tem 8 vazas à disposição em ST mas, havendo intervenção, 
não é de todo previsível que consiga ganhar o leilão 
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2ST deverá ser a escolha de abertura de Norte. O mais extraordinário 
deste jogo é que, apesar dos 15 pontos em linha, EO consegue realizar 
9 vazas em espadas, enquanto os 25 pontos da linha NS apenas 
chegam para um contrato parcial 

 

O aparecimento do fit em espadas irá, por certo, levar Oeste até ao 
contrato de partida. Os trunfos 3-1 constituem um pequeno 
contratempo, mas nada que um declarante cuidadoso não consiga 
ultrapassar.   

 

A força dos bicolores bem expressa neste jogo. Não será de admirar 

que alguns pares em EO só parem em cheleme. A má colocação do R 
decidirá o fracasso do contrato, a menos que Sul decida não sair a 
oiros… 

 

Se Norte decidir abrir em 1  ficará em maus lençóis para rebidar, após 

resposta de 1  do parceiro. A solução é abrir em 1  e rebidar 2  mas, 
no caso presente, a cura pode ser pior que a doença, caso Sul decida 

corrigir para 2 . De qualquer forma, tudo aponta para que a maioria 
das marcações apareça EO  
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A abertura em 3  vai provocar graves perturbações no leilão da linha 
EO. Este não pode, em nosso entender, arriscar qualquer acção sobre a 
barragem, competindo a Oeste a reabertura. Apesar de ter apenas 8 
pontos, a distribuição é um poderoso indicador para o dobre. Mas 
pode ainda acontecer que Sul, apesar da vulnerabilidade, decida 

marcar 4 . Neste caso será quase impossível à linha EO entrar no 
leilão. 

 

Consideramos que a mão de Sul é demasiado poderosa para uma 
abertura em 2 fraco: naipe fechado e uma chicana são argumentos 
mais do que suficientes para uma abertura ao nível 1. Apenas a 
vulnerabilidade desfavorável poderá impedir Oeste de mostrar o seu 
bicolor menor. De qualquer forma, a linha NS é candidata para 
terminar a jogar um contrato de partida em naipe rico.   

 

Um parcial em copas parece vir a ser o destino mais votado neste jogo. 
Este tem uma legítima intervenção sobre 1ST de abertura de Norte e 

tudo deve terminar em 2 . 

 

Naturalmente, a maioria dos contratos em NS ficar-se-ão por um 

parcial. A boa colocação do R e do A e a necessidade de fazer as 
vazas rápidas perante a ameaça do naipe de copas, irão conduzir o 

declarante a 9 vazas em ST, acertando a D fora da passagem mas à 
segunda. 

Face ao apertado calendário de Dezembro, esta prova marca o final dos torneios integrados no Circuito de 

2011. Até ao final do ano vamos tentar encontrar uma data para o torneio de encerramento, onde 

distribuiremos os prémios relativos ao circuito do ano 2010. Foi, como sempre, um prazer estar convosco. 


