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Um jogo calmo para início de noite, com a linha EO a jogar, 

provavelmente, o contrato de 1ST. Se bem que as 7 vazas 

estejam longe de ser evidentes para o declarante, não é 

menos verdade que a defesa também não tem vida fácil. 

 

O caminho até ao normal contrato de 3ST em EO não deverá 
ser muito complicado. As alternativas são as partidas em 
naipe pobre, pouco aliciantes para um torneio de pares. 

 

O único problema deste jogo será algum excesso de 
entusiasmo da linha EO, uma vez que apenas 8 vazas estão 
disponíveis no contrato em espadas. A mão balançada de 
Oeste aconselha a prudência na altura de manifestar o fit. 

 

Ainda a linha EO com a batuta, agora para um contrato de 
cheleme – em paus, ST ou mesmo em espadas. Difícil 
mesmo vai ser lá chegar, embora o cheleme em paus deva 
ser o que apresenta maiores possibilidades de ser anunciado 
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Um jogo em que o mais provável é serem ultrapassados os 
limites de segurança de qualquer das linhas. Sul deverá 

abrir em 2  multi ou 2  fracas e Oeste tem uma decisão 
difícil, sendo de prever que a maioria opte por 2ST, ao que 

Norte não deixará de responder com 3 . A partir daqui, 
tudo pode vir a acontecer, sendo de prever um leque 
variado de resultados na frequência do jogo 

 

Muito provavelmente, a linha NS irá ganhar a competição 
neste jogo, alcançando um parcial em espadas, mais fácil de 
anunciar que de cumprir. 

 

A provável abertura de Sul em 3  irá colocar problemas 
complicados a Oeste que, por certo, irá marcar 3ST. Chegará 
a vez de Este ter de decidir o quer fazer com o seu único 

ponto, sendo de prever que opte pela marcação de 4 . A 
defesa contra este contrato não deverá ser difícil e, mais 
cedo ou mais tarde, conseguirá amealhar as 4 vazas a que 
tem direito 

 

Os 29 pontos em linha não deverão ser suficientes para que 
a linha EO consiga ter sucesso num qualquer contrato de 
partida: em ST a defesa tira 5 vazas rápidas em espadas, em 
oiros tira 2 espadas e 1 copa, sem que o declarante possa 
inventar uma qualquer forma de alterar os acontecimentos. 
A menos que, contra 3ST marcados por Este, Sul opte pela 
saída a copas em vez de espadas…  
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De todos os parciais disponíveis em NS o menos 
compensador deverá o contrato de 2ST. Mas, desde que 
carteado por Norte, Este tem uma decisão complicada de 
saída. A escolha de uma pequena copa colocará o declarante 
em boa posição para realizar 9 vazas.  

 

O jogo deixa antever alguma luta para saber qual das linhas 
chega primeiro ao contrato de 1ST. O curioso é que o 
contrato se pode ganhar em qualquer das linhas. A linha NS 
tem 7 vazas mais ou menos certas – 3 paus, 2 espadas e 2 
copas. Já a linha EO, pode vir a garantir as mesmas 7 vazas, 
caso a defesa não descubra muito rapidamente o ataque a 
paus. Um jogo “desenhado” para torneio de pares 

 

Os 18 pontos de Oeste não conseguirão impedir a linha NS 
de conquistar um parcial em copas. Não se esperam grandes 
emoções para esta mão 

 

Um jogo em que Norte não deixará de intervir em 4 . A boa 

colocação do R e os dois ases do parceiro irão permitir 
chegar a bom porto. 
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A questão em aberto neste jogo é saber quantos pares em 

NS irão acabar em cheleme. A natural saída de Oeste ao R 
irá conduzir a defesa no caminho do sucesso. 

 

A abertura de Oeste em 2ST e a distribuição de Este devem 

levar muitos pares em EO ao cheleme, seja em 6 , seja em 

6 . 

 

A eventual abertura de Sul em 2 fraco deverá moderar o 
entusiasmo de Norte face ao seu bicolor menor, deixando 
um caminho fácil de percorrer para a linha EO até ao 

contrato de 4 .  

 

Muito provavelmente sem oposição, a linha NS deverá 

alcançar o contrato de 4 . Não apresentando dificuldades 
de maior para o declarante, a diferença será marcada pelas 
10 ou 11 vazas que irão ser alcançadas nas diferentes mesas. 
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Uma das questões a discutir nas parcerias reflecte o 
problema deste jogo: o que é o dobre depois da intervenção 

em 1  sobre a abertura de 1 ? E o que é a marcação de um 
rico? 4+ cartas ou tem de prometer 5+ cartas? Não nos 
espantaria se a linha EO terminasse, nesta mão, a jogar um 
parcial em copas. Mas acreditamos que a maioria irá jogar o 
bom parcial de 1ST. 

 

Sul irá, por certo, jogar 3ST. A questão está em saber se 
Oeste consegue descobrir a saída a paus, o que duvidamos. 
Aliás, mesmo com a saída a paus, a defesa terá de manter as 
comunicantes no naipe, recuando a 2ª vaza no naipe. Caso 
contrário, quando o declarante libertar as vazas em copas, 
Oeste não terá forma de entrar na mão do parceiro. 

 

O leilão mais provável deverá ser: 1  - P – 1  - P – 2 . Aqui 
chegado, Norte deve resistir, de novo, à tentação de entrar 
no leilão. É o parceiro que está em situação de réveil, caso 

Este passe a 2 . A mão de Norte não tem, de facto, 
nenhuma razão para entrar no leilão entre 2 fogos. 

 

O principal problema deste jogo está na escolha da abertura 

por Sul. As opções são 1  ou 2ST. A nossa escolha recai em 

1 , assumindo o risco de se tornar o contrato final. Mas, se 
tal viesse a acontecer, o prejuízo não deveria ser muito 
grande. No nosso caso, a linha NS não deverá ter grandes 
problemas em alcançar o contrato de 3ST. 
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As parcerias que tenham mecanismos para mostrar o fit em 
rico e, simultaneamente, a estrutura da mão, podem 

terminar a jogar 3ST em vez de 4 . Quem o fizer, terá 
depois de estar à altura para fazer 10 vazas em ST, ou terá 
grandes dificuldades para explicar ao parceiro porque lhe 
“roubou” este carteio. De qualquer forma, o sucesso de 
qualquer dos contratos reside no acertar a posição das 
figuras de paus no flanco. 

 

Situação semelhante à do jogo anterior, agora com o 
problema da escolha do contrato final a transitar para a 
linha EO. Também aqui existe um problema no manejo do 
naipe de espadas. Proteger-se contra a distribuição 4-1 
implica bater as 2 figuras de Oeste. 

 

Outro problema na escolha da abertura por Sul. Não nos 
parece que, neste caso, existam muitas alternativas à 

abertura de 1 . Não será muito difícil, mesmo assim, 
alcançar o cheleme em NS, muito provavelmente, 6ST 

 

Norte tem uma boa oportunidade neste jogo de mostrar a 
sua agressividade competitiva. Um 6-5 em ricos é sempre 

um acontecimento especial. Depois de 1  de Este e 1ST de 

Oeste, Norte pode intervir em 2  que, mesmo para 
parcerias pouco trabalhadas, não pode ter outro significado 
que não seja um bicolor rico. A ver vamos… 

Foi, como sempre, um prazer estar convosco, principalmente depois de uma ausência mais prolongada que 

o que pretendíamos. Mas continuamos empenhados em levar por diante este projecto que, cada vez mais, 

se assume como fundamental na vida nova que o bridge nacional procura e precisa. 


