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Norte vai abrir em 1  e, para quem joga menores invertidos, Sul 

pode marcar 3  o que deverá levar a linha NS até ao contrato de 

5 , muito difícil de derrotar. Será necessária a saída ao R, 

seguida de trunfo, para impedir o declarante de recolher 11 vazas.  

 

Um bom exemplo para a utilização do Smolen, depois da abertura 

de Norte em 1ST. 2  Stayman, 2  de Norte e 3  de Sul, 

mostrando uma mão forçante a partida, com 5 espadas e 4 copas.  

 

Um jogo de potencial cheleme mas em que o declarante vai ter de 

descobrir várias cartas chave para ter sucesso. A saída natural de 

Norte é ao 10. O declarante necessita de descobrir a D em 

Norte, manter as comunicantes em oiros com o morto, destrunfar 

e em R e D e no R baldar as 3 espadas perdentes. Estamos 

em crer que se fizer tudo isto sem a pressão de estar a jogar 

cheleme e conseguir realizar 12 vazas, alcançará já um resultado 

muito perto do top.   

 

A força dos bicolores bem expressa nesta mão com os 21 pontos 

da linha NS a poderem produzir 10 vazas em copas. No entanto, 

realizar o contrato é bem mais difícil que marcá-lo. Uma vez mais, 

em torneio de pares, chegar ao parcial em copas e realizar 10 

vazas deve corresponde a um resultado próximo do top da mão, 

pelo que não compensa o risco de marcar partida e de perder. As 

copas 3-1 e as espadas 5-1 são obstáculos de monta para o 

declarante. 



Circuito B4F – 3º torneio de 2012 
 

B4F Página 4 
 

 

Não será fácil chegar ao contrato de partida, em espadas ou em 

ST, caso Oeste decida abrir em 1ST. A ligação dos pontos do 

abridor é, em nossa opinião, motivo suficiente para um upgrade na 

escolha da abertura. 1  seguido de 2ST é a nossa escolha.  

 

Não vai ser fácil à linha EO parar dentro dos limites de segurança. 

A abertura de 1  em Sul vai colocar Oeste em situação difícil. 

Marcar 2  (se natural) ou 1ST são as opções possíveis. Se optar 

por 1ST é provável que consigam descobrir o bom parcial de 2 . 

Mas pode ainda acontecer que Norte, adepto de emoções fortes, 

decida abrir em 2  multicolor ou 2  fracas. Uma opção com a 

qual não concordamos, por a mão ser demasiado fraca e 

balançada mas que aqui deverá funcionar lindamente, pois 2  

ganham-se e, ao nível 3, é difícil a EO descobrir o contrato de 3 .   

 

O 2º cheleme da noite, também este difícil de alcançar. Aliás, 

apesar o cheleme está longe de ser um bom contrato pois é 

necessário descobrir a D e contar ainda com as copas 3-3. Uma 

vez mais, marcar partida e realizar 12 vazas é a boa solução de 

compromisso. 

 

São mãos assim que fazem do bridge um jogo muito especial. A 

linha NS tem 20 pontos, o naipe de trunfo está 4-1, faltam 4 

honras no naipe e, mesmo assim, 4  são imperdíveis, desde que o 

declarante jogue com cuidado. A defesa não vai conseguir realizar 

mais que 3 vazas em trunfo. 
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O duplo fit em ricos pode levar a linha NS até ao cheleme. Este 

bem melhor que os anteriores, bastando apenas descobrir a D 

para ter sucesso. O problema (há sempre um problema…) é que a 

passagem a espadas pode ser feita para os dois lados. Sente-se 

com sorte? 

 

Para o final da noite aumenta a adrenalina. Mais um caso de 12 

vazas, agora muito fáceis de realizar mas difíceis de marcar. Depois 

de 1  - 2 , Este vai marcar, provavelmente, 3 . Se Oeste decidir 

aceitar o trial-bid de forma preguiçosa, marcará 4 . Mas, em 

nossa opinião, deve marcar 4  e, sobre 4  do parceiro, 4 . Uma 

vez que vai aceitar o convite, pode ajudar o parceiro até porque, 

depois do trial em copas, todos os seus pontos são de grande 

utilidade.     

 

Foi, como sempre, um prazer estar convosco e esperamos que se tenham divertido. Dada a 

indisponibilidade das instalações do Amazónia Jamor Hotel recorremos, uma vez mais, à colaboração da 

AFAP que, gentilmente, nos acolheu e a quem agradecemos a disponibilidade. 

A equipa B4F que meteu mãos à obra neste projecto tem sido particularmente feliz porque, para além de 

contar com um fantástico colectivo de associados que nunca nos negaram o seu apoio e que são a razão de 

ser do trabalho que vimos desenvolvendo, tem tido o privilégio de encontrar parcerias que têm tornado 

possível a realização das nossas iniciativas.  

Aos sócios e amigos do B4F expressamos, porque nunca é de mais, os nossos agradecimentos. E com todos 

nos comprometemos a trabalhar para fazer mais e melhor.  

Porque o bridge merece! 

 

O Clube B4F  

  

 

 


