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JOGO 1 – Sul, em 3ª posição pode (e deve) abrir em 4 , forçando a marcação de 4  

por Oeste. A partir daqui muita coisa pode acontecer: desde Norte marcar 5 , 

passar ou, menos provável, dobrar 4 . Se marcar 5 , Este deverá resistir à tentação 

de marcar 5  (mão demasiadamente balançada) mas será muito complicado 

esperar que Oeste resista ao dobre, para uma desagradável surpresa. De qualquer 

forma, um melhor resultado que 5  dobradas, com 800 à disposição da defesa. 

JOGO 2 – Difícil esperar que a linha EO chegue ao contrato de 4  mas, uma vez 

mais, um jogo perfeito de encaixe. 

JOGO 6 – Sendo previsível que a maioria dos pares alcancem o contrato de 3ST, 

Oeste tem um problema na escolha da abertura. Se abrir em 1  e ouvir 1 , o 

rebide é mais ou menos “impossível”, uma vez que a mão está muito longe de 

merecer uma inversa. Daí que a nossa escolha de abertura seja 1 , seguida de 2  

sobre 1 . 

JOGO 7 – Mais um jogo com fit pronunciado nas 2 linhas o que aponta para um 

leilão muito competitivo. A linha EO não deverá deixar de marcar 5  e a 

vulnerabilidade deverá aconselhar a linha contrária a alguma prudência, evitando a 

marcação de 5 .  

JOGO 8 – Um exagerado optimismo de Oeste em relação ao bom naipe de oiros, 

pode conduzir a linha a um contrato que nada tem de mal não fora o parceiro 

contribuir com o inevitável singleton, a juntar à distribuição 5-1 no naipe.  

JOGO 9 – Não são esperadas grandes novidades, com os contratos em NS a 

dividirem-se entre 3ST e 5 , com mais adeptos para a primeira opção. Mas Oeste 

deverá ter parte activa no leilão e o ruído causa sempre alguma perturbação nos 

leilões adversários. 

JOGO 10 – Se me perguntarem se me apeteceria abrir a mão de Este, eu diria que 

sim. Se me perguntarem se eu abriria a mão de Este, eu diria que dependeria da 

disposição do momento. Uma vez mais os longos fits produzem muitas vazas para 

um e outro lado e a variedade de resultados deverá ser elevada. 
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JOGO 11 – O contrato de 3ST deverá ser o mais popular, depois de 1 - 1  - 2  - 3  

- 3  - 3ST. Mas pensamos que haverá algumas variantes em naipe rico, com 4  

mais compensador que 4 , embora se ganhem quase todos os contratos de partida, 

à excepção de 5 . 

JOGO 12– Independentemente da abordagem das diferentes parcerias, o contrato 

de 4  deve ser o preferido da maioria. 

JOGO 13– Sul tem um problema na abertura. O anémico naipe de copas levanta 

algumas reservas a uma inversa (1  - 1  - 2 ), pelo que a abertura de 1ST, apesar 

do singleton a espadas, pode ser uma opção. Curiosamente, a primeira opção levará 

a linha NS a 3ST, enquanto a abertura de 1ST deverá constituir-se como contrato 

final. A sorte irá proteger os audazes e 9 vazas estão à disposição do declarante. 

JOGO 20– A descoberta do fit em paus poderá levar a linha NS até ao cheleme no 

naipe. Um jogo ideal para a aplicação dos bicolores, sobre a abertura de 1  de 

Oeste. 

JOGO 23– São várias as questões a discutir neste jogo. Desde logo, deverá ou não 

Sul abrir? E se sim, qual a abertura? A nossa resposta é “Sim, evidentemente!) à 

primeira questão e 1  à segunda. Se decidimos abrir uma mão abaixo do número 

de pontos convencionado para uma abertura é porque existem razões na 

distribuição que o justificam. Assim sendo, é bom que encontremos forma de 

descrever a distribuição ou então o argumento utilizado para decidir abrir não tem 

justificação. As mãos de EO são, no mínimo, estranhas e os caminhos que Oeste vai 

seguir para tentar descrever o potencial do seu jogo serão diversos. Esta é uma 

daquelas situações que, saindo fora dos esquemas acordados pelas parcerias, são 

abordadas em função do perfil de cada jogador.  

Esperamos que se tenham divertido. Agradecemos uma vez mais ao Círculo 

Português Bridge a cedências das suas instalações. 

A equipa B4F continua a trabalhar com entusiasmo para justificar a confiança que 

em nós depositam os melhores sócios do Mundo (os nossos, claro). Somos, neste 

momento, o maior clube do País em número de praticantes licenciados na FPB, o 

que nos enche de orgulho, mas que aumenta e muito a nossa responsabilidade em 

corresponder à vossa confiança. Tudo faremos para a merecer. Obrigado.


