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Com tudo no seu lugar – ♠R na passagem e copas e oiros 3‐3, a 
linha NS irá realizar 10 vazas no contrato em espadas. No 

entanto, o contrato final deverá ser, na maioria das mesas, 2♠. 

Depois de 1♦ (1♣) – 1♠ ‐ 2♠, Sul não tem motivos para 
qualquer tipo de esforço. 

 

Depois de 1♦ ‐ 1♥, alguns jogadores em Norte irão dobrar 
(chamada). Uma acção que envolve algum risco. De qualquer 
forma, a linha EO deverá conseguir alcançar, sem dificuldade, o 
contrato de 4♥. 

 

Caso Oeste decida abrir em 2ST, valorizando a 5ª carta de oiros, 
é bem possível que alguns pares em EO alcancem a partida em 
ST. Uma abertura mais convencional em 1♦ não impedirá a 
linha EO de ganhar o leilão mas, muito provavelmente, num 
contrato parcial 

1♣ de abertura em Norte e 1ST de Este deve ser o leilão comum 
a todas as mesas. Da mesma forma, 1ST deverá ser o contrato 
final, senão em todos, na grande maioria dos casos. 

Sem jogos para grandes diferenças, apenas a opção de abertura de Oeste no jogo 3 poderá justificar 
alguma agitação na classificação. 
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Algumas parcerias não resistirão a marcar partida depois de 
1ST‐2♥‐2♠‐2ST. Com 4 cartas de apoio, apesar de mínimo, 
muitos jogadores em Norte vão aceitar o convite. Um contrato 
sem hipóteses de sucesso, a menos que a defesa se esqueça de 
fazer o ♥A 

 

O leilão P‐P‐1♠‐4♥ vai ser comum a muitas mesas. Conseguirá a 
linha EO resistir à pressão da marcação adversária? Terá Este a 
coragem para marcar 4♠, mesmo vulnerável? Derrotar 4♠ não 
é tarefa fácil: Norte terá de descobrir a entrada no ♣A em Sul e 
esperar pelo corte a oiros.  
Os contratos finais vão ser diversos: 4♥ em NS, 4♠ em EO, 5♥ 
provavelmente dobradas em NS serão os mais “votados”. 

 

O parcial em paus é o contrato mais compensador para a linha 
NS. Mas nem todas as parcerias terão ferramentas de leilão para 
lá chegar.  
A menos que Sul se decida por abrir em 3♣…  

 

Mais um jogo que promete entrar na história deste torneio. Que 
o leilão vai ser competitivo não temos muitas dúvidas. Já não é 
muito provável que a linha EO tenha condições para descobrir o 
grande cheleme em copas. Afinal, têm apenas 22 pontos em 
linha… 

Jogos 6, 7, e 8 a merecerem as atenções e grandes candidatas à mão da noite. 
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Não deve ser complicado o caminho até 4♥ em NS e muito 
menos realizar as 10 vazas prometidas. 

 

Mais um leilão simples e um contrato de 4♥ sem problemas 
para a linha NS. 

 

As copas 5‐0 vão constituir uma desagradável surpresa para os 
pares que em EO alcançarem o contrato normal de 4♥.  

 

O contrato de 3ST será, por certo, o preferido da maioria dos 
pares em NS. Não vai ser fácil ao declarante descobrir as suas 9 
vazas, mesmo acertando a colocação da ♦D.  

O jogo 11 é o grande candidato a alguma agitação neste grupo de mãos em análise 

 

 



Circuito B4F – 5º torneio 2011 
 

B4F Página 5 
 

 

O contrato de 3ST deve ser o mais popular no torneio. Sem 
grandes problemas para o declarante. 

 

Também sem grande contestação, o contrato de 1ST deve ser o 
preferido pela maioria senão mesmo pela totalidade dos pares 
em EO. 

 

A abertura de Sul deverá ser em 2ST e daí até ao contrato de 6♥ 
deve ir um pulinho. Mas a saída ao ♠10 irá colocar o declarante 
numa situação complicada. O final poderá ser feliz, uma vez que 
o ♦A está na mão que tem o singleton a espadas.   

 

O caminho para 4♠ em EO deve ser fácil e rápido. O carteio 
também não deve apresentar dificuldades de maior 

A mão 15 a concentrar todas as atenções 
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A possível entrada de Oeste em bicolor, depois da abertura de 
Sul em 1♠ poderá conduzir a linha EO ao contrato de 3♦ e a um 
excelente resultado 

 

Fortes hipóteses de 1ST ser o contrato final na linha NS. Difícil 
mesmo vai ser o declarante descobrir um caminho para 7 vazas 
sem ajudas da defesa. 

 

Sul vai abrir em 1ST e, na maioria das mesas, Oeste irá dobrar. 
As grandes diferenças irão residir nas atitudes de Norte, se 
houver dobre e de Este, caso não haja acção por parte de Norte. 
Aconselhável para as aberturas em 1ST forte, é as parcerias 
terem um esquema de fugas após o dobre adversário, para 
mãos como a de Norte, em que 1ST dobrado não parece ser um 
contrato muito saudável 

 

Um relaxante contrato de 3ST em EO, sem competição 
adversária mas com problemas de carteio, se bem jogados por 
Este: com a saída a paus, o declarante corre o risco de perder 3 
paus, 1 copa (se não acertar a linha de jogo) e, pelo menos, 1 
espada. 
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Em torneio de pares, continuo a defender o passe de Norte após 
abertura de Sul em 1ST: a anemia do naipe de 4 cartas e a 
distribuição são bons argumentos para justificar o passe. Em 
equipas, principalmente vulnerável, a história é, obviamente, 
diferente. 

 

Qualquer que seja a atitude de Oeste depois da abertura de Sul 
em 1♠, a linha NS não deixará de atingir o parcial em 2♠. A 
acção de Oeste vai facilitar a vida ao declarante para a 
localização das cartas chave, não sendo de prever problemas de 
maior. 

 

Muitos jogadores em Sul preferem a abertura em 1ST, face às 
dificuldades de rebide. Com a abertura de 1♥, Oeste pode 
dobrar (chamada), com a abertura em 1ST a linha EO 
permanecerá inactiva. Um jogo que vai ser decidido vaza a vaza, 
com as grandes diferenças percentuais a resultarem de 
“pequenos” detalhes. 

 

O contrato mais frequente em EO será 3ST. Não acreditamos 
que os 10 pontos de Este com um bom naipe de 5 cartas sejam 
argumentos válidos para passar ao rebide de 1ST do abridor 

As dificuldades em garantir o nosso espaço habitual no Amazónia Jamor Hotel, levou‐nos a optar por esta 
simpática alternativa. Agradecemos à AFAP a disponibilidade e esperamos que se tenham divertido. Ainda 
teremos mais um torneio em Julho, mas aproveitamos para desejar a todos os nossos amigos umas 
excelentes férias. Aproveitem que vem aí a Troika ☺! 


