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Se a abertura de Norte for em 2♦ multicolor, a tarefa de Este é bem 
complicada. Não conhecendo o naipe de abertura, marcar 2ST deve 

estar fora de questão com a ♥D segunda. A alternativa é o dobre. 

Sendo a abertura em 2♠ fracas, Este pode, com alguma boa vontade, 

marcar 2ST, tornando tudo mais fácil para se alcançar o contrato de 4♥ 
ou mesmo 3ST. Uma defesa imaginativa contra o contrato de 3ST é 

saída ao ♠3 para o ♠A de Norte que deve continuar com uma pequena 
espada, deixando ao declarante a tarefa de saber que carta jogar: o 

♠10 ou a ♠D. A moral da história é que será bem mais confortável 

jogar 4♥. 

 

1♥ ‐ P – 1♠ ‐ P ‐1ST – P – 2♦ ‐ P – P pode ser o leilão ganhador para um 
excelente parcial em EO sem que a linha NS consiga entrar no leilão. 
Nem todos os sistemas permitem esta abordagem mas, para a maioria, 
a marcação de 2♦ por Oeste funciona como canapé (mais ouros que 
espadas) e uma mão de desistência. 

 

Um parcial em 2♠ na linha NS deverá ser o destino da maioria dos 
contratos, num jogo que não deverá trazer grandes emoções. 

 

A eventual entrada de Este em 3♠ pode trazer alguma complicação ao 
leilão de NS. Sul deverá passar e Norte reabrir em dobre, opção que 
levará Sul ao bom contrato de 3ST, se bem que o carteio deva ser 
estudado com bastante cuidado 
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1♥ ou 1ST são as opções para a abertura de Norte. Em qualquer 
dos casos a vida não será fácil para NS. A hipótese de abertura 
em 1ST irá colocar Norte a cartear o contrato de 2♠, com o 
naipe 5‐1 no flanco. Melhor poderá ser a sequência após 
abertura em 1♥, com Sul a responder 1♠ e Norte a marcar 2♣. 
Depois de 2♥ de Sul, 2ST define a mão de 15‐17, balançada, 
com 5 cartas de copas. Em resumo, a maioria das marcações 
irão parar à coluna de EO. 

 

Situação ingrata também, agora para a linha EO. 1♦ de Este e 
1♠ de resposta, com a mais que certa intervenção de Norte em 
2♥, voz que deverá chegar a Oeste para o mais que natural cue‐
bid, na perspectiva de poder jogar o contrato de 3ST. 
Conseguirá a linha EO evitar o contrato de partida em paus? 
Para a defesa o negócio é simples, com 3 vazas rápidas para 
tirar. 

 

Um jogo que pode gerar alguma confusão, principalmente se Sul 
decidir abrir em 2 fraco, o que parece ser uma hipótese muito 
razoável. Daqui para a frente tudo pode acontecer – Norte deve 
passar à abertura de 2♥ fracas mas se a abertura for em 2♦ 
multicolor, pode decidir passar ou marcar 2♥. Qualquer das 
opções será bem recebida por EO pelo que um qualquer destes 
parciais em NS deverá obter a maioria dos votos (mas não dos 
MP). 

 

Norte irá ser surpreendido pelo passe do parceiro à sua 
abertura de 1♥. Maior surpresa terá se a linha EO conseguir 
aterrar no contrato de 4♠, imbatível apesar dos seus 18 pontos 
de figura.  
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Depois de anunciado o fit em espadas, é previsível que a maioria dos 
pares em EO termine a jogar o contrato de partida no naipe, apesar dos 
apenas 20 pontos em linha. Com as passagens a espadas e a oiros bem 
sucedidas, o declarante irá mesmo realizar 11 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 

 

Poderá o contrato final ser 1♣ dobrado jogado por Norte? Pode muito 
bem acontecer, digo eu. Norte vai abrir em 1♣, Este vai dobrar e Sul vai 
passar. Cabe agora a Oeste a decisão e o passe parece‐me ser a mais 
razoável. Não porque as expectativas de castigar fortemente o contrato 
de 1♣ sejam grandes mas, acima de tudo, porque qualquer das 
alternativas promete ser bem mais complicada. 

 

O contrato de 3ST será alcançado pela maioria dos pares em EO. O que 
já não é fácil é prever quantos declarantes irão alcançar as 9 vazas. Uma 
eventual saída a paus por Sul vai ajudar e muito o declarante, uma saída 
neutra a copas vai obrigar Este a horas extraordinárias. 
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Mais uma armadilha em perspectiva, com a maioria dos pares a jogar 
3ST. Se Este entrar no bicolor, a tarefa defensiva fica mais facilitada 
mas, mesmo assim, o ataque a paus exige rapidez, antes de a defesa ser 
batida na corrida para o apuramento de vazas. Se o declarante tiver 
tempo de “rebentar” com a entrada de Este no ♥A, antes de os paus 
estarem apurados, o contrato de 3ST torna‐se imbatível. Um jogo para 
fazer a diferença. 

 

O contrato de 1ST em NS deverá ser o mais popular, com 8 vazas 
disponíveis para o declarante, caso saiba encontrar a ♦D 

 

A escolha da abertura em Norte irá ser um dos principais problemas. A 
abertura em FG é aconselhável mas o desenvolvimento dos jogos 
bicolores levanta sempre alguma dificuldade. Chegar ou não a 6♥ ou 
mesmo 6♣ é a questão, contratos que se perdem se jogados por Norte 
desde que Este saia à natural ♦D ou a espadas. Curiosamente, qualquer 
dos contratos não se pode perder, se jogado por Sul: uma saída neutra 
de Oeste adia apenas o problema até à décima vaza, altura em que 
Oeste estará squeezado – se guardar 2 espadas e o ♦A, um ouro 
obriga‐o a virar‐se em espadas, se secar o ♠R, a ♠D de Sul será a 12ª 
vaza. Mas esta é uma hipótese meramente teórica, já que será Norte o 
declarante. 

 

Chegar a um contrato de partida será fácil, sendo que 3ST deverá ser o 
mais popular. Apesar da aparente falta de encaixe dos 2 jogos, qualquer 
dos contratos acabará por se ganhar, com maior ou menor dificuldade. 
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O naipe de oiros de Norte e a falta de comunicantes na defesa irá 
permitir ao declarante realizar 9 vazas no normal contrato de 1ST. 

 

Muito provavelmente será a linha EO a jogar o contrato de 1ST, apesar 
do mais que certo insucesso do contrato. Mas não é de prever que este 
jogo produza grandes alterações na tabela classificativa 

 

Um leilão sem oposição para se alcançar o normal contrato de 3ST em 
EO. Resta saber o que vai Este responder à abertura de 1♣ do parceiro. 
Se for dos que gostam de assegurar o carteio, o contrato de 3ST por 
Este com a saída natural ao ♣V fica reduzido a 9 vazas. Se a Oeste for 
permitido ser declarante, ganha um tempo precioso para descobrir a 
10ª vaza. 

 

Um caminho que pensamos fácil de desbravar em NS até ao contrato 
de 6♣ depois de 1♠ de Norte e 2♣ de Sul. Reunir 12 vazas também não 
parece muito difícil, realizando 3 cortes a oiros no morto, com as 
entradas na mão a serem feitas via cortes em espadas – 6 trunfos da 
mão, 1 copa, 1 espada, 1 oiro e 3 cortes a oiros no morto.  
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Um jogo ingrato em que, sem ajuda da defesa, o declarante 
(presumimos que seja Norte no contrato de 2♦), não conseguirá chegar 
ao morto. Vá lá que Este tem uma saída complicada, que acabará por 
permitir a Norte reduzir os prejuízos a 1 cabide 

 

É certo que a linha NS pode marcar 6♠ (nada fácil) e, com a ♠D na 
passagem e o ♥R a cair, realizar 13 vazas. Mas esta mão pode conhecer 
alguns imprevistos já que é muito provável a intervenção de Oeste em 
2♦ e, a partir daí, tudo é possível, a começar por uma pesada 
penalização se Sul decidir reabrir o leilão em dobre em vez de 2♠. 
Emoções fortes no final da noite. 

 

A mais que certa abertura de Sul em 1♠ deverá ser seguida por 1ST de 
Oeste e 2♠ de Norte. Os 4 pontos de Este e a vulnerabilidade devem 
ser razões suficientes para a rendição incondicional de Este e assim 
garantir um excelente parcial em NS 

 

Para terminar em beleza, mais um exemplo do tipo de mãos em que, 
com a mão de Sul, não faço qualquer esforço sobre a abertura de 1ST 
do parceiro. Um jogo que rende 2 vazas e nada mais. 

Foi, como sempre, um prazer estar convosco. Os votos de umas excelentes e revigorantes férias. Voltamos 
em Setembro, mais firmes e determinados em cumprir todas as metas a que nos propusemos.  


