
OLIVIER FAGNÉRE

Um jogo de
Orlando SÁ DAVID M SANTOS-MENDES

Lisboa acorda para a modernidade. El-Rei D. Pedro V ordena que as praças e ruas da cidade sejam pavimentadas com Calçada  
Portuguesa.
Na frente do Teatro D. Maria II, onde tudo começa, os padrões ondulantes e geométricos vão tornar a Praça do Rossio numa das mais 
belas do reino.
El-Rei pretende, de seguida, elevar o conforto e magnificência de outras ruas e praças do reino, pavimentando-as também com Calçada
Portuguesa. Para este projeto chamou os maiores mestres calceteiros. Estás pronto para começar?

COMPONENTES
12 Peças de praça

1x Peça do lado direito

1x Peça do lado esquerdo

5x Peças do topo

4 Tabuleiros de jogador (estaleiros)

96 Peças de calçada

40x Calceteiro

15x Modo solo

34 Moedas

20x 14x

66 Fichas de pontos de vitória

26x 15x 16x 8x 1x

1 Marcador de
primeiro jogador

24 peças de cada padrão

59 Cartas de jogo

5x Peças do fundo (dupla face)
Modo difícil

Modo fácil

4x Mini-Expansão: Os Nobres
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PREPARAÇÃO

     Montar a praça
Coloca a peça do lado esquerdo.

Coloca as peças do topo da praça 
necessárias para o número de jogadores.

Escolhe o número de peças do fundo
da praça necessárias para o número de  
jogadores. Para um jogo mais fácil usa mais 
peças com o lado fácil visível (ponto verde).
Sobre o último bónus existente na peça 
mais a direita coloca-se a ficha bónus de três  
pontos de vitória       .

Monta a peça do lado direito da 
praça.

Baralha as 96 peças de calçada e  
forma várias pilhas de bisca junto da praça.

Bisca aleatoriamente uma peça 
de calçada e coloca-a no canto inferior 
esquerdo da praça.

Bisca aleatoriamente outra peça 
de calçada e coloca-a no canto superior 
esquerdo da praça. Se a segunda peça for 
igual a primeira, descarta-a para o fundo 
de uma das pilhas de bisca e bisca uma 
nova. A segunda peça a colocar deve ser 
diferente da primeira.

Importante
Numa partida a 2/3/4 jogadores 
utilizam-se 3/4/5 peças do fundo e do 
topo da praça.
As peças de praça não utilizadas 
colocam-se na caixa do jogo.
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Baralha as 40 cartas de calceteiro e 
forma uma pilha de bisca (de face virada 
para baixo).

Vira as quatro cartas do topo da 
pilha. A esta zona chamamos de mercado.

Separa as fichas dos pontos de vitória 
por valor e forma várias pilhas (com a face 
numérica visível).

Separa as moedas por valor e forma 
duas reservas separadas.

O jogador
Recebe um tabuleiro que coloca na 
sua frente. A esta zona chamamos de 
estaleiro.

Bisca aleatoriamente quatro  
peças de calçada e preenche os quatro 
espaços do seu estaleiro (da esquerda para  
a direita pela ordem de bisca).

Bisca cinco cartas do topo da 
pilha do mercado. Das cinco cartas escolhe 
três para ficar na sua mão e descarta as 
restantes duas para a pilha de 
descarte .

O jogador que mais recentemente 
visitou a Praça do Rossio recebe a peça 
de primeiro jogador e é ele que começa 
o jogo. Esta peça nunca muda de mão 
durante o jogo.
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VISÃO GERAL
Rossio joga-se em várias rondas. Em cada ronda, começando pelo 
primeiro jogador e seguindo a ordem dos ponteiros do relógio, 
cada jogador efetua o seu turno, que é dividido por três fases:  
recrutar e ativar cartas, construir peças na praça e biscar uma carta
do mercado e as peças de calçada.

Quando um jogador constrói a última peça de calçada na praça é 
ativado o final do jogo. Os jogadores que ainda não jogaram nesse 
turno, fazem-no pela última vez, mas só executam a primeira fase 
do seu turno. No fim do jogo, contam-se os pontos e o vencedor é 
o jogador com mais pontos de vitória.

O turno de um jogador é dividido em três fases que se executam pela ordem seguinte:

O turno do jogador termina quando executa as três fases.

1. RECRUTAR E ATIVAR CARTAS

2. CONSTRUIR PEÇAS DE CALÇADA NA PRAÇA

3. BISCAR UMA CARTA DO MERCADO E AS PEÇAS DE CALÇADA

TURNO De JOGO

1. RECRUTAR E ATIVAR CARTAS
Esta ação ocorre em duas partes. Primeira, o jogador deve recrutar uma das três cartas que tem na sua mão para o seu 
estaleiro. Segunda, o jogador deve ativar todas as cartas do seu estaleiro, podendo marcar pontos de vitória ou ganhar
moedas (isto dependente da face da carta que está visível). Em baixo explicamos em pormenor.

RECRUTAR UMA CARTA

No fundo do estaleiro do jogador, estão ilustrados espaços para colocar três cartas. O jogador recruta uma das três 
cartas que tem na sua mão e coloca-a no espaço mais à direita. A partir da segunda ronda, este espaço estará sempre  
ocupado com uma carta, portanto, o jogador deve primeiro libertar o espaço, empurrando as cartas que estão no  
estaleiro da direita para a esquerda. Depois coloca a carta que pretende recrutar. As cartas que são expulsas do  
estaleiro são enviadas para o descarte.

O jogador pode recrutar a face A ou B de uma carta (deixando visível 
a face que pretende recrutar). Para recrutar a face A o jogador paga 
de imediato à reserva o valor indicado no topo da carta. Para recrutar 
a face B o jogador não paga nada. Em baixo explicamos mais sobre o 
lado A e B das cartas. Cartas recrutadas nunca mais podem ser viradas 
para a outra face.

Face A FaceB

Custo de recrutamento

Padrão

Pontos de vitória

Rendimento por ativar a carta
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EXEMPLO 1

Nos dois turnos anteriores a Joana recrutou para o seu estaleiro a face B de uma carta
(não pagou nada) e depois a face A de outra (pagou 5 reis).
A Joana está a iniciar o seu terceiro turno.

Para recrutar a carta
Move para a esquerda as duas cartas que 

estão no estaleiro.
Coloca a carta que pretende recrutar no  

espaço mais à direita e paga 4 reis à reserva 
por recrutar a face A.

Para ativar as cartas (da esquerda para a direita)
Recebe 1 rei.

          (continua na próxima página)
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ATIVAR AS CARTAS

Depois de recrutar uma carta, o jogador ativa todas as cartas que possuiu no seu estaleiro. Ativa uma carta de cada vez
(da esquerda para a direita).
Na face A da carta está ilustrado um padrão de peças de uma cor. Ao ativar esta face o jogador conta o número de vezes
que aquele padrão está construído na praça e ganha os pontos de vitória (indicados na carta) por cada vez que o padrão
se repete.
Ao ativar a face B de uma carta o jogador recebe 1 rei.

Importante

• Como o jogador começa o jogo sem moedas, é obrigatório que no seu 
primeiro turno recrute a face B de uma carta.

Ao contar os padrões construídos na praça, o jogador deve ter em 
conta, que:
• Uma peça de calçada apenas conta uma vez por cada carta.
• Uma peça de calçada pode ser utilizada para marcar pontos de vitória de
várias cartas. Não interessa a orientação do padrão na praça.

> Recomendamos que o topo das cartas recrutadas fique parcialmente debaixo do tabuleiro para esconder o valor pago (face A) 
durante o recrutamento porque este valor só é pago uma vez, aquando do recrutamento.

Ordem de ativação
das cartas

Circulação das cartas recrutadas
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2. CONSTRUIR PEÇAS DE CALÇADA NA PRAÇA
O jogador começa esta fase com quatro peças de calçada no seu estaleiro e deve, obrigatoriamente, construir pelo 
menos uma das peças na praça. Constrói uma peça de cada vez e pela ordem que estão no estaleiro (a peça mais à  
esquerda primeiro e assim sucessivamente). A qualquer momento desta fase, o jogador pode (ilimitadamente) trocar 
a posição de duas peças adjacentes no seu estaleiro, pagando obrigatoriamente 1 rei por cada troca realizada.

Construir mais do que uma peça é opcional. Contudo, para continuar a construir, o jogador deve obrigatoriamente  
colocar a sua peça (na praça) ortogonalmente adjacente a outra com a mesma cor. De cada vez que o faz pode (se quiser) 
continuar a construir. Se não o fizer, não pode continuar a construir.
O jogador pode assim construir as suas quatro peças. Quando parar de construir (porque não pode ou porque não quer 
continuar), contabiliza as moedas visíveis no seu estaleiro e recebe o respetivo valor da reserva.

Ao construir uma peça de calçada na praça, o jogador deve ter em conta as seguintes regras:
- É obrigatório que a peça de calçada seja colocada ortogonalmente adjacente a pelo menos dois dos seguintes  
elementos: uma peça e uma parede ou duas peças de calçada. Consideramos para o efeito a peça do lado esquerdo e as
peças do fundo e do topo da praça como sendo paredes. Não consideramos parede a peça do lado direito (o Teatro D.
Maria II). A peça tem de ser construída no espaço livre mais à esquerda dessa linha.
- O jogador que completar uma coluna ganha imediatamente um dos três tipos de bónus existentes. O tipo de bónus 
está especificado na peça do fundo da praça.

Bónus

Recebe 4 pontos de vitória porque o padrão 
vermelho se repete duas vezes na praça (A+A) e 
(B+B).

Recebe 8 pontos de vitória porque o padrão 
azul se repete duas vezes na praça (C+C+C) e 
(D+D+D).

Recebe 1 Rei. Bisca duas cartas do topo da pilha
para a mão. Analisa a mão e  
descarta duas cartas para a pilha 
de descarte.

Recebe a ficha de 3 pontos de 
vitória e ativa o fim do jogo.

A Joana não contabiliza os pontos do padrão (C+E+E) porque 
a mesma peça de calçada não pode ser utilizada duas vezes 
para a mesma carta. No futuro, se uma peça azul for colocada 
no lugar F, poderá contabilizar os pontos de vitória (E+E+F). 
(isto pode ser visto no exemplo 2)

No fim desta fase a Joana recebe 12 pontos de vitória e 1 rei.
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EXEMPLO 2 

Ao começar a sua fase de construção, a Joana pode construir a sua primeira
peça num dos quatro espaços assinalados com as letras A, B, C ou D.
Apenas nestes espaços a peça que constrói fica ortogonalmente adjacente a
uma parede e uma peça (A e D) ou a duas peças (B e C).
Não pode construir em nenhum dos espaços E.

A Joana procede da seguinte forma:

Constrói a peça amarela (1) ortogonalmente adjacente a outra peça amarela.
Pode (se quiser) continuar a construir.

Continua e constrói a peça a seguir, de cor amarela (2), ortogonalmente 
adjacente a outra amarela. Pode (se quiser) continuar a construir.

Podia fechar a coluna para 
ganhar imediatamente o bónus
construindo a peça vermelha 
(3) adjacente a duas amarelas  
e uma verde, mas isso não 
lhe permitiria depois construir 
a peça azul (que lhe marcará 
pontos pelo padrão azul  
indicado numa das cartas do 
seu estaleiro). Como a Joana quer construir a peça azul 

do seu estaleiro, paga 1 rei para trocar de  
posição a peça vermelha com a azul (4).

Constrói a peça azul (5), fecha a coluna e ganha o bónus: bisca 2
cartas, adiciona-as à sua mão e descarta 2 cartas (6).
A Joana não pode continuar a construir porque a peça azul não
foi construída adjacente a outra da mesma cor.

Recebe 2 reis (7) porque estão visíveis duas moedas no seu  
estaleiro.
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O fim do jogo é ativado quando um jogador constrói a última peça 
de calçada na praça. O jogador que ativou o fim do jogo recol-
he de imediato o bónus de três pontos de vitória e conclui o seu 
turno. Os jogadores que não realizaram o seu turno nesta ronda, 
fazem-no pela última vez, contudo, apenas executam a primeira 
fase do seu turno: recrutar e ativar cartas (nesta altura já não é  
possível construiu mais peças na praça).
O jogo acaba imediatamente após o último jogador concluir o 

seu turno. Contam-se os pontos de vitória e o jogador com mais  
pontos é o vencedor. Em caso de empate, vence, entre os  
jogadores empatados, aquele que gastou mais reis para recrutar as 
cartas que naquele momento estão no seu estaleiro (os jogadores 
contabilizam apenas cartas com a face A visível). Se o empate  
persistir, os jogadores empatados partilham a vitória para de  
seguida jogar uma nova partida.

FIM DO JOGO E PONTUAÇÃO FINAL

EXEMPLO 3 

Na fase anterior, a Joana construiu três peças. Pode nesta nova
fase comprar uma das cartas A / B / C.
A Joana procede da seguinte forma:

Compra a carta C (1). Desliza a carta D para a esquerda (2) e vira 
uma nova carta da pilha (3) que é colocada no espaço mais
à direita.

Desliza a peça vermelha do seu estaleiro para a esquerda (4) e 
bisca três peças de calçada (5).

A Joana termina o seu turno.

3. BISCAR UMA CARTA DO MERCADO E AS PEÇAS DE CALÇADA
Na última fase, o jogador deve biscar uma carta do mercado para a sua mão e de seguida bisca as peças que faltam no 
seu estaleiro.
Para biscar uma carta do mercado o jogador precisa de saber:

• Se construiu uma peça de calçada deve biscar a carta A;
• Se construiu duas peças de calçada pode biscar a carta A ou a B;
• Se construiu três peça de calçada pode biscar a carta A ou a B ou a C;
• Se construiu quatro peças de calçada pode biscar qualquer uma das cartas do mercado (A,B, C ou D);

Depois de biscar uma carta, o jogador desliza as cartas visíveis no  
mercado, da direita para a esquerda, de seguida vira uma nova carta 
da pilha, que é colocada no espaço mais à direita para que fiquem 
novamente visíveis quatro cartas.

O jogador termina o turno biscando todas as peças de calçada que faltam no seu estaleiro. Se lhe sobraram peças 
da fase anterior (construção) deve, primeiro, deslizá-las para os espaços mais à esquerda. Só depois, bisca as peças 
de calçada que coloca no seu estaleiro pela mesma ordem de bisca, da esquerda para a direita.

Ordem de reposição das cartas

Ordem de compra

A B C D
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Para jogar com a mini-expansão basta, na preparação do jogo,  
baralhar as quatro cartas nobre com as quarenta cartas de calceteiro.  
As cartas de nobre têm praticamente o mesmo funcionamento que 
as cartas de calceteiro, com as seguintes exceções:
• No recrutamento da face A de uma carta nobre o jogador não 

paga nenhum valor à reserva. No entanto, ao recrutar a carta, todos
os outros jogadores recebem 1 rei da reserva.
• As cartas de nobre não especificam nenhuma cor apenas um  
formato de padrão. O jogador pontua todos os formatos existentes 
na praça, não interessando a cor do formato.

VARIANTES
PONTOS DE VITÓRIA ESCONDIDOS

Os jogadores guardam durante toda a partida as suas fichas de 
pontos de vitória com a face numérica virada para baixo.
No final do jogo, revelam aos restantes as suas fichas e somam os 
pontos de vitória.

JOGADORES EXPERIENTES

Para jogadores experientes, recomenda-se que, ao construir a  
praça (na fase de preparação), utilizem as peças do modo avançado 
(peças do fundo da praça com um ponto vermelho). As moedas de
bónus desse lado são mais escassas, criando maiores dificuldades 
aos jogadores.

OS NOBRES (MINI-EXPANSÃO)

EXEMPLO 4 

O Afonso constrói a última peça da praça (1) e ativa o fim do 
jogo. Recebe a ficha de três pontos de vitória (2).
Termina o seu turno: ganha as moedas, bisca uma carta e as 
peças de calçada.

Nesta ronda falta jogar a Inês que realizará agora a primeira 
fase do seu turno: recrutar e ativar cartas. Nesta partida a três  
jogadores, a Joana já tinha jogado (é o primeiro jogador) e não 
volta a jogar.

EXEMPLO 5

O jogador recebe 8 pontos de vitória porque o padrão se repete
duas vezes na praça: (A+A+A em azul) e (B+B+B em amarelo).

B
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BA

A

A

1

2
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O jogo a solo desenrola-se por várias rondas. Começa o jogador (Humano) a jogar, e de seguida joga o ROSS.
O turno do jogador joga-se exatamente da mesma forma que uma partida normal.

O turno do ROSS desenrola-se da seguinte maneira:

• Vira a carta do topo da sua pilha e coloca-a visível junto ao seu estaleiro.

• Recebe os pontos de vitória de todas as cartas visíveis junto do seu estaleiro. Quanto mais cartas o ROSS tiver, mais pontos de vitória
recebe.

• Alinha a carta do lado direito da sua pilha: a seta de indicação de turno, que se encontra nas costas da carta que está no topo da 
pilha, aponta para 1 das 3 secções da carta biscada.

• Constrói na praça as peças de calçada e de seguida elimina uma carta do mercado para o descarte.
A secção para onde indica a seta de indicação do turno descreve a quantidade de peças a
construir (ver página seguinte) e qual a carta do 
mercado que é descartada. O ROSS não recebe 
nem utiliza moedas.

• Bisca as peças de calçada para o seu estaleiro:
(segue as mesmas regras do jogador Humano).

A praça é preparada de igual forma a uma partida a dois jogadores. 
Os restantes passos de preparação do jogo são os mesmos de uma 
partida normal, mas com as seguintes exceções:
O ROSS recebe um tabuleiro e as quatro peças de calçada mas não
recebe nem utiliza cartas de calceteiro durante o jogo. O ROSS tem
o seu próprio baralho composto por doze cartas.

Separa as nove cartas regulares, as três cartas de modo fácil 
(com um ponto verde) e as três cartas de modo difícil (com um  
ponto vermelho). Em função do nível de dificuldade pretendido, 
junta doze cartas utilizando uma das combinações abaixo descritas.

- Modo fácil: 9 regulares + 3 fáceis
- Modo médio: 9 regulares + 2 fáceis + 1 difícil
- Modo difícil: 9 regulares + 1 fácil + 2 difíceis
- Modo muito difícil: 9 regulares + 3 difíceis

Baralha as doze cartas do baralho do ROSS e coloca-as numa pilha no 
lado direito do seu estaleiro.

SOLO

PREPARAÇÃO DO JOGO

DESENROLAR DO JOGO

No jogo a solo jogas contra o ROSS: um oponente cheio de truques que tentará a todo o custo marcar o máximo de pontos de vitória.

9x Regulares 3x Fácil 3x Difícil

Pontos de vitória

Peças a construir

Carta a descartar
no mercado

Seta de prioridadeSeta de indicação do turno

10



EXEMPLO 6

O ROSS começa o seu turno, por virar uma carta do seu baralho.
Recebe os pontos de vitória das suas três cartas visíveis junto do
estaleiro (a que biscou agora + as duas cartas que biscou nos 
seus dois primeiros turnos): 4+2+3 = 9 pontos de vitória.

A seta de turno nas costas da carta no topo da sua pilha de bisca
indica para a secção do fundo da carta que ele biscou: essa  
secção diz que o ROSS deve construir exatamente três peças e 
descartar a terceira carta do mercado.

A peça mais à esquerda no seu estaleiro é vermelha. Como não
consegue construir ortogonalmente adjacente a uma peça igual,
constrói no espaço A (o mais à esquerda disponível). Como não
precisa de construir ortogonalmente adjacente a uma peça igual
para continuar a construir, continua a sua fase de construção.

A sua próxima peça também é vermelha e também não a 
consegue construir ortogonalmente adjacente a uma peça igual. 
Pode construir “legalmente” em três espaços: B, C e D. Como 
B não é o espaço mais à esquerda, restam-lhe C ou D. A seta 
de prioridade diz-lhe que deve construir de baixo para cima  
portanto no espaço D.

A sua terceira peça é verde e tem três possibilidades para poder
construir ortogonalmente adjacente a uma peça igual: E, F ou 
G. Como E não é o espaço mais a esquerda, resta-lhe F ou G. A 
seta de prioridade diz-lhe que deve construir de baixo para cima
portanto no espaço G.

O ROSS acaba o seu turno descartando a terceira carta do  
mercado e de seguida bisca as peças de calçada em falta no seu 
estaleiro.

O ROSS constrói como os outros jogadores, respeitando as mesmas regras. No entanto, ele constrói todas as peças indicadas pela 
seta do turno, mesmo sem construir as suas peça ortogonalmente adjacentes a uma da mesma cor. Segue os procedimentos abaixo  
indicados para cada peça construída:
O ROSS pode construir a sua peça ortogonalmente adjacente a outra da mesma cor?
SIM: segue para o passo 1
NÃO: segue para o passo 2

1. O ROSS pode construir a sua peça na praça ortogonalmente adjacente a outras iguais:
1a)Se existe apenas uma possibilidade de o fazer, a peça deve ser construída nesse espaço.
1b) Se existem várias possibilidades, a peça deve ser construída no espaço mais a esquerda que cumpre os requisitos. Se vários espaços
mais à esquerda cumprem os requisitos, utiliza a seta de prioridade da carta para saber onde construir. Se a seta aponta de baixo para 
cima, constrói no espaço vazio mais à esquerda a contar de baixo para cima. Se a seta aponta de cima para baixo, constrói no espaço 
vazio mais à esquerda a contar de cima para baixo.

2. O ROSS não pode construir a sua peça ortogonalmente adjacente a uma peça igual:
2a) Constrói a peça no espaço mais à esquerda que cumpre os requisitos. Se vários espaços mais à esquerda cumprem este requisito, 
utiliza a seta de prioridade da carta (cuja regra já foi explicada no ponto 1b).

Condição de vitória: ganhas se tiveres mais pontos que o Ross no final do jogo. Em caso de empate, o Ross ganha o jogo.

Nota: se tu activaste o final do jogo, o ROSS ainda efectua o seu turno (bisca 1 carta e marca os pontos de todas as suas cartas visíveis).
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Kerouac, Daniel Gonçalves, Joana Gonçalves, Diniz André, Pedro Pereira, Rosário Correia, Leonor Conceição, Rita Jesus, Hugo Marinho,   
Rangers da Póvoa e ao Grupo de Boardgamers de Évora. Fico grato ao Morten Monrad Pedersen por ter criado o  
sistema “Automa”, no qual eu me inspirei para criar a variante solo deste jogo. Por fim, o meu reconhecimento ao David Mendes por ter  
acreditado neste projecto desde o dia do primeiro pitch.

Segue-nos nas redes sociais para saber todas as novidades.

facebook.com/pythagoras.games/          twitter.com/gamespythagoras

Para qualquer questão sobre este jogo: info@pythagoras.pt
Produzido e publicado por PYTHAGORAS
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Revisão: Catarina Pinto

A Calçada Portuguesa é uma forma de pavimentar os passeios e 
espaços públicos com pedras de calcário e basalto. Muitos dos 
trabalhos são realizados com pedras de diferentes cores: branco,  
preto, castanho ou vermelho, criando, assim, elementos geométricos  
ou figurativos de particular interesse e grande beleza.

Há relatos de que a calçada portuguesa possa ter sido utilizada 
pela primeira vez no reinado de D. Manuel. O rei pretendia 
organizar um desfile pelas ruas da cidade para mostrar um rinoceronte  
recentemente trazido da Índia. Para que os participantes não  
ficassem todos enlameados mandou calcetar algumas ruas da  
cidade.

É certo, que a calçada, tal como hoje a conhecemos, foi pela primeira  
vez construída em 1842 por um grupo de presidiários chamados 
de grilhetas que, por ordem do governador de armas do Castelo 
de São Jorge, Eusébio Furtado, pavimentaram a parada do quartel
do Batalhão de Caçadores n.º 5 no Castelo de São Jorge. O  
ziguezague do desenho tornou-se famoso e, mais tarde, foram  
concedidos a Eusébio Furtado fundos para realizar a primeira grande  
obra, calcetar a Praça do Rossio. A partir desse momento, a  
Calçada Portuguesa tornou-se moda por todo o país.

Criam-se muitos padrões em Calçada Portuguesa. Segundo os  
matemáticos, andar por uma rua de calçada é como pôr o 
pé na matemática, porque ela é feita de simetrias, rotações e  
translações. Mar Largo, o padrão utilizado para calcetar o Rossio, 
é um dos mais utilizados; as linhas alternadas em pedras brancas e 
pretas, fazem um paralelismo com o ritmo das ondas do mar e das 
marés.

Os Mestres Calceteiros são os trabalhadores que constroem a  
Calçada Portuguesa. Este jogo é dedicado a todos eles!

PYTHAGORAS 2020 © All rights reserved.

12


