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The Gangster Of Chicago 

O prefácio por Robert Nippola (Autor do livro Gangsters) 

 

Chicago 1930, gangs rivais de gangsters lutam pela supremacia por toda a parte na cidade. Quase 
todos os dias pessoas desaparecem misteriosamente nas docas, nunca mais voltam a ser vistas. Os 
cidadãos começaram a habituar-se ao som provocado pelo detonar de bombas. As ruas são um 
campo de batalha aberto para a fúria dos gangs. A polícia observa mas pouco faz, por sinal 
corrompida pelos gangs ou totalmente dominada. É o auge dos poderosos chefes de gangsters. Eles 
têm a cidade sobre controlo. Os seus gangs estão estruturados como um exército, com o chefe no 
topo da hierarquia. Abaixo dele está o seu braço direito, o “Consigliere” (o conselheiro), e depois o 
“Capos” (capitães). O “Soldati” (o pistoleiro) faz o trabalho sujo dos gangs. No lugar mais baixo, os 
motoristas, conduzem o chefe de um bairro da cidade para o outro. Todos os gangsters prestam 
juramento à lei suprema, a lei do silêncio – a “Omertá” Mesmo se um gangster for capturado, preso ou 
torturado, o homem guarda silêncio, a favor dele, sabe que: onde não existe uma testemunha, não 
existe acusação. Alguém que fale à polícia é rapidamente eliminado. O maior argumento convincente 
que o gangster usa é a “Tommy Gun”, Com esta arma mortífera, os chefes não estão mais 
dependentes dos bem treinados franco-atiradores. Os chefes, através da extorsão e da força, 
controlam o jogo e as apostas ilegais de cavalos, prostituição e assaltos à mão aramada. Mas as suas 
operações mais lucrativas envolvem o contrabando de bebidas alcoólicas. Os seus lucros ilegais são 
investidos em negócios legais tais como bares, tabernas, clubes nocturnos, assim como negócios de 
mobiliário e salões de barbearia. 

Os chefes tiram proveito da maior parte destes enormes lucros, mas muito deles são investidos no 
suborno do conselheiro municipal e da polícia. O sistema policial instalado em Chicago é um 
ambiente fácil para os gangsters prosperarem. Desde de 1920, Proibição é a lei da nação América. 
Para os gangs, é uma dádiva de grandes proporções. Os benefícios e os prazeres do álcool estão 
profundamente impregnados na cultura, e poucos Americanos deixam de beber. Para a população em 
geral, beber tornou-se num crime inofensivo, misturado com alguma excitação de estar a beber álcool. 
Os bares nocturnos estão superlotados com o vício do prazer e recebem pessoas excitadas, à espera 
de diversão e álcool. O álcool é contrabandeado do Canadá através dos “Great Lakes” e finalmente 
entra nas cidades. A proximidade de Chicago, ao longo das margens do “Lake Michigan”, fez dela um 
paraíso para vendedores ilegais de bebidas alcoólicas (contrabandistas de bebidas alcoólicas). E a 
administração da cidade existe para servir aqueles que tenham pago os maiores subornos. O tempo é 
bom, mesmo para aqueles relutantes em eliminar os seus companheiros criminosos, demasiadas 
oportunidades existem para que não se aproveite as suas vantagens. È o momento para colher o 
dinheiro e o poder.  

Domina os mais lucrativos bairros urbanos. Constrói um império e deixa os outros reconhecerem-te 
com o chefe dos chefes, o rei de Chicago! 

 

 

 

Objectivo e Resumo do Jogo 
Tu e os teus oponentes assumem os papéis de Chefes de Gangsters e tentam obter a maioria de influência 
nos distintos bairros de Chicago. Tu fazes isto, guiando o teu carro para dentro de um bairro para pegar ou 
deixar os teus próprios “rapazes” ou mesmo para atirar eventuais gangsters rivais para dentro do teu carro! A 
influência é calculada e marcada durante cada uma das 3 jogadas de duração do jogo. 

A tua influência num bairro determina quantos pontos ganhas, e por vezes ganhas a maioria, sendo o 
segundo ou terceiro numa área! Tens de prevalecer sobre os teus companheiros de profissão, e como o 
chefe com maior pontuação no final dos três dias, és o vencedor do jogo e ganhas o título do “Rei de 
Chicago” (pelo menos até ao próximo jogo)! 
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Conteúdo 
 

 
Tabuleiro do Jogo 

 
5 Bases dos Jogadores 

 

 
15 Peças de Bairros 

 

 
30 Marcadores de  

Melhoramento 

     
 5 Carros (nas 5 cores     100 Gangsters 
    dos jogadores)            (20 em cada cor) 

            
   5 Marcadores              8 Peças 
    de Pontuação                 X2 
 

 
3 Cartões de Informação 

 
15 Cartas de Movimento 

(5 conjuntos de cartas numeradas de 1-3) 

 
6 Cartas de Casino 

 

 
13 Cartas de Pontuação 

(incluindo 3 policias) 

 

Preparação do Jogo 
Escolhe uma cor e tira o correspondente Base de jogo, carro em madeira e 9 cubos de gangsters (os outros 
vão entrar em jogo nas jogadas seguintes). Posiciona os teus cubos de gangsters na tua base de jogo. Tira 3 
cartas de movimento (numeradas de 1-3) e posiciona o teu marcador de pontuação no espaço “0” no trilho da 
pontuação. 

Posiciona o tabuleiro do jogo para que esteja de fácil acesso a todos os jogadores. Os marcadores de 
melhoramento são misturadas, com a face virada para baixo, e coloca-os ao lado do tabuleiro do jogo. Tira 3 
marcadores de melhoramento e coloca-os, com a face virada para cima, nos 3 espaços na Costa Dourada 
(porto). Tira 1 marcador de melhoramento e posiciona-o, com a face virada para cima, no espaço do 
melhoramento do lado esquerdo da tua base de jogo. Baralha as 15 peças de bairros e posiciona 10, com a 
face virada para cima, nos campos claros do tabuleiro. As restantes 5 peças de bairros não são precisas, 
coloca-as de regresso à caixa. 

As cartas de casino e de pontuação (por agora, sem as cartas dos polícias), cada uma delas são baralhadas 
e posicionadas ao lado do tabuleiro do jogo. O jogador que tenha visto “O Padrinho” é na maioria das vezes o 
jogador inicial (o desempate é “O Padrinho II”, depois disso, ou em alternativa a este processo, tira cartas de 
casino, quem tiver o maior número é o jogador inicial. Não te esqueças de voltar a baralhar as cartas, antes 
de começar a jogar).  

Nota: Com 3 jogadores, posiciona uma peça de bairro por usar, com a face virada para baixo, em Cicero. 
Este bairro não irá ser usado e não pode ser percorrido de um lado ao outro. Remove a carta de pontuação 
de Cicero do monte das cartas de pontuação. 
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Inicio do jogo 
O jogador inicial tira as duas primeiras cartas do monte das cartas de pontuação. Pela primeira carta de 
pontuação tirada, coloca o teu carro e um dos teus gangsters tirados da tua base de jogo, na peça do bairro 
(no primeiro espaço, o espaço com uma seta). Posiciona um gangster na peça de bairro da segunda carta de 
pontuação tirada. Depois descarta ambas as cartas. Cada jogador repete este processo no sentido dos 
ponteiros do relógio.  

Depois de cada jogador ter colocado 2 gangsters e o seu carro no tabuleiro de jogo, tira mais 1 carta de 
pontuação (num jogo com 5 jogadores, baralha todas as cartas de pontuação e tira). Posiciona uma peça “x2” 
no bairro que saiu, na área desenhada no canto superior esquerdo da área do bairro do tabuleiro do jogo. Por 
fim, adiciona os polícias ao monte das cartas de pontuação (2 polícias para 3 ou 4 jogadores, e 3 polícias 
para 5 jogadores), volta a baralhar as cartas e posiciona-as, com a face virada para baixo, ao lado do 
tabuleiro do jogo. 

 

Modo de Jogar 
O jogo tem a duração de 3 jogadas, com cada jogada a terminar 
com um ”Dia de Ajuste de Contas”. O jogo processa-se no 
sentido dos ponteiros do relógio, começando com o jogador 
inicial. Na tua vez de jogar, tens de fazer um de dois tipos de 
jogada: conduzir, ou descarregar/carregar gangsters. 

 

Conduzir 

Se optares por conduzir o teu carro, escolhe uma das cartas de 
movimento, com a face virada para cima, e move o teu carro 
nesse número exacto de bairros no tabuleiro do jogo. Isso custa 
um ponto de movimento para te movimentares de um bairro para 
o outro, ao longo das estradas desenhadas no tabuleiro 
(ligações entre os bairros). Não podes reencontrar bairros várias 
vezes, durante o teu movimento (não podes avançar e recuar), e 
não podes parar no mesmo bairro em que começaste (a menos 
que tenhas o melhoramento do Motor – ver a seguir).  

 

 

Peça de Bairro 

Jogador 
Castanho 
 

Trilho da Pontuação 

Costa Dourada 
(porto) com 3 
marcadores de 
melhoramento 

Peça x2 Ligação 
entre 

Bairros 

Jogador 
Amarelo 

 

Marcador de 
Pontuação 

Cartas de Casino 

Peças x2 

Cartas de Pontuação 

Cartas Descartadas 

Marcadores 
Melhoramento 

Cartas de 

Movimento 

Base do Jogador (com 7 
Gangsters e 1 marcador de 

melhoramento) 
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Se te quiseres mover para o porto, tens de terminar o teu movimento exactamente na Costa Dourada. Carros 
de vários jogadores podem estar no mesmo bairro. Depois do movimento, vira a carta de movimento que 
seleccionaste, para que a face fique virada para baixo. 

 

Exemplo: O Azul está em “Greak Town” e usa a carta de movimento 3. O Azul pode conduzir o seu carro para 
os seguintes bairros: “The Loop”, “Little africa”, “The West Side” ou “Little Italy”. 

 

Depois de usares a tua primeira carta de movimento, na tua próxima 
jogada de condução só irás ter duas possibilidades de movimento. Se 
usares a terceira e última carta, com a face virada para cima, no final da 
tua jogada, irás virar todas as tuas cartas de movimento, de modo a que 
a face delas fique virada para cima, e tens de novo todas as 3 cartas 
disponíveis para serem usadas novamente. Antes disso, no entanto, irás 
tirar e revelar a carta de pontuação que está no cimo do baralho das 
cartas de pontuação. Se ela mostrar um polícia, nada acontece. Se a 
carta mostrar um bairro, posiciona uma peça “x2” no símbolo do canto 
superior esquerdo do bairro (Se todas as 8 peças “x2” tiverem sido 
posicionadas no tabuleiro, ocorrerá então a pontuação do “Dia do Ajuste 
de Contas” – ver a página....). 

 

 

Descarregar/Carregar 

Se na tua vez de jogares, optares por permanecer onde estás, tens de descarregar um gangster para cima da 
peça do bairro, ou carregas um gangster para dentro do teu carro. Os teus próprios gangsters são carregados 
para dentro do carro com quaisquer gangsters que possas ter por colocar. Gangsters de outras cores são 
carregados para a mala do teu carro! 

O carregar e descarregar de gangsters está sujeito às seguintes regras: 

1. O primeiro gangster numa peça de bairro é posicionado no espaço com uma 
seta (no canto superior esquerdo da peça). Gangsters adicionais são 
posicionados nos espaços seguintes, sempre no próximo número mais alto 
conforme mostra a ilustração do lado esquerdo (a menos que, o último 
espaço numa peça esteja preenchido, e existam espaços vazios numerados 
de valor mais baixo). Os espaços são preenchidos da esquerda para a 
direita, de cima para baixo. Se todos os espaços numa peça estiverem 
cheios, não podem ser jogados mais gangsters nessa peça de bairro. 

2. Durante o jogo, brechas podem aparecer devido aos gangsters que são 
retirados da peça de bairro para serem carregados para dentro dos carros. 
Essas brechas permanecem e não são imediatamente preenchidas, 
continua a posicionar novos gangsters ao lado do mais recente gangster 

colocado na peça. Se o último espaço de gangster numa peça de bairro (normalmente o espaço do canto 
inferior direito) estiver preenchido, gangsters adicionais são posicionados nessa peça, preenchendo 
alguma brecha existente, respeitando a ordem, começando com o espaço mais perto do espaço da seta. 
Os espaços continuam a ser preenchidos por ordem até todos os espaços estarem preenchidos. Se um 
gangster é removido do último espaço de uma peça, esse espaço tem de ser de novo ocupado (e 
ocupado com a próxima jogada nessa peça de bairro) antes que mais brechas possam ser preenchidas. 

3. Se reflectires sobre as peças que são colocadas numa linha recta, o gangster mais distante do primeiro 
gangster, é o mais valioso gangster para os desempates. Usando a ilustração que está em cima, a peça 
que estiver no espaço “16” é a melhor para resolver um empate. Se os jogadores estiverem empatados, o 
jogador com o gangster mais longe da primeira peça, quebra o empate. 

4. Podes carregar ou descarregar só um gangster na tua vez de jogar (a menos que tenhas o marcador do 
melhoramento da porta instalado – ver página...). Se carregares um gangster de outra cor para dentro da 
tua mala do carro, tens de ter espaço para ele, a mala do teu carro só pode levar um gangster (a menos 
que tenhas o marcador de melhoramento da mala, o qual te permite carregar dois gangsters opositores no 
teu carro). 
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Quando descarregas gangsters do teu carro, podes escolher em descarregar gangster opositores da tua 
mala, em vez de descarregares os teus próprios gangsters. Posiciona esses gangsters seguindo as regras 
normais descritas anteriormente. 

Quando tiveres terminado a tua vez de jogar, o próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio sentado 
na mesa, efectua a sua vez de jogar. O jogo contínua até 8 peças “x2”, tenham sido posicionadas nos bairros 
(dois bairros não irão ter peças “x2” durante qualquer “Dia de Ajuste de Contas”. Uma vez terminada a vez de 
jogar desse jogador, ocorre um “Dia de Ajuste de Contas” (pontuação para a jogada). 

 

Costa Dourada (e o “Pequeno Almoço Siciliano”) 

Se conduzires o teu carro para a Costa Dourada (porto), irás fazer o seguinte, na vez de jogar em que 
chegaste: 

 Podes escolher em descarregar qualquer ou todos os gangsters da tua mala para dentro do 
porto. Esses gangsters estão fora do jogo e permanecem no tabuleiro na área do “Lake 
Michigan”, do lado direito. 

 Tens de tirar um dos três marcadores de melhoramento expostos aqui. 

 

Tens de sair do porto na tua próxima jogada. 

 

Marcadores de Melhoramento 

Se parares na Costa Dourada, tens de tirar um dos três marcadores, com a face 
virada para cima, que estão expostos. Depois de tirares um, preenche 
imediatamente o espaço do porto, tirando outro marcador de melhoramento da 
provisão com a face virada para baixo, virando-o, para que a face fique virada 
para cima, e posicionando-o no espaço apropriado do porto. 

Posiciona o recente marcador de melhoramento retirado do porto, no espaço de 
melhoramento do lado esquerdo da tua base de jogador. Se já existir aí um 
melhoramento, desliza-o para a direita para o próximo espaço disponível. Se 
existir um melhoramento no segundo espaço, ele é removido da tua base e 
posicionado de volta à caixa do jogo (e fica fora do jogo). 

Só podes ter dois melhoramentos de cada vez, e têm de ser diferentes. Se três 
marcadores de melhoramentos idênticos estiverem expostos no porto, remove 
todos os 3 marcadores do jogo e retira três novos marcadores de 
melhoramentos. Se não existirem mais marcadores de melhoramentos para 
tirar, os espaços permanecem vazios. Se conduzires para o porto quando não existirem marcadores de 
melhoramento disponíveis, os teus melhoramentos existentes não são afectados. 

 

Dia de Ajuste de Contas 

Cada peça de bairro mostra um conjunto de valores de pontos de influência. Algumas vezes, em vez de um 
número, um “?” aparece como parte dos valores de influência. Antes dos pontos serem atribuídos, esses 
valores variáveis têm de ser determinados. O último jogador a efectuar a sua vez de jogar (o jogador que 
desencadeou o Dia do ajuste de Contas) tira uma carta de casino. O número mostrado na carta de casino é o 
valor para todos os valores com “?” para a jogada. Assim, se um 4 é tirado, trata todos os valores com “?” 

como se um “4” tivesse desenhado no tabuleiro. Depois da 
pontuação, remove do jogo a carta de casino. 

 

- Pontuação dos Bairros – 

Cada bairro é avaliado e pontuado. Se tiveres o maior número 
de gangsters num bairro, recebes a primeira pontuação de 
influência da peça de bairro (o número mais à esquerda). Se 
um bairro tiver uma peça “x2”, todas as pontuações para esse 
bairro são dobradas (exemplo: se o tabuleiro mostrar um “4” 
irás ganhar 8 pontos para um bairro com pontuação duplicada). 
Move a tua peça no trilho da pontuação, no número de pontos 
ganhos. 
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Exemplo: O bairro “North Side” está a ser pontuado durante o Dia do Ajuste de Contas. Um “?” está 
desenhado na peça. È retirada uma carta de casino com o número “5”. O bairro tem também uma peça “x2”. 
Agora, os jogadores calculam as suas pontuações. O Amarelo obtém 2x5=10 pontos, uma vez que 3 
gangsters são mais do que qualquer outro jogador no bairro. O cinzento e o Castanho estão empatados com 
2 gangsters cada um, mas entre os dois, o Cinzento tem o gangster mais longe do espaço com a seta. O 
Cinzento obtém 2x4=8 pontos, e o Castanho ganha 2x2=4pontos. O verde e o Azul estão também 
empatados, mas o azul tem o gangster mais longe do espaço com a seta. O Azul obtém 2x5=10 pontos e o 
Verde sai de mãos vazias, uma vez que existem apenas 4 oportunidades de pontuação nesse bairro. 

 

O jogador com o segundo maior número de gangsters obtém o segundo número desenhado na peça. 
Continuando até todos os pontos serem atribuídos (ou não existam mais jogadores disponíveis para pontuar 
no bairro). Se existir um empate para o número de gangsters num bairro, o jogador com o gangster mais 
longe do espaço inicial com a seta está melhor classificado para o desempate. 

Nota: Em alguns bairros, ser o primeiro não irá marcar o maior número de pontos! 

 

Preparação para a Próxima Jogada 

Antes da próxima jogada, remove todo as peças “x2” dos bairros e posiciona-as ao lado do tabuleiro do jogo.  

Baralha todas as cartas de pontuação. 

Para começar a nova jogada, tira uma carta de pontuação e posiciona uma peça “x2” no bairro coincidente 
com a carta (baralha qualquer policia que tenha sido tirado).  

Todos os gangsters de jogadas anteriores permanecem no tabuleiro do jogo.  

No começo da segunda jogada, tira 6 gangsters da tua provisão e posiciona-os no teu carro. Antes da terceira 
jogada, adiciona os 5 gangsters que restam da tua provisão, e coloca-os no teu carro. 

Os gangsters do teu carro que não foram colocados na última jogada, permanecem no teu carro para usares 
nesta jogada, incluindo os gangsters opositores que tenhas na mala do teu carro. È possível, por isso, que 
jogadores comecem jogadas (a partir da 2ª) com números diferentes de gangsters nos seus carros. 

Joga as próximas duas jogadas como a primeira, começando com o jogador no sentido dos ponteiros do 
relógio, a partir do jogador que desencadeou o último Dia de Ajuste de Contas. 

 

Fim do Jogo 
O jogo termina depois do terceiro Dia de ajuste de Contas. Se tiveres o maior número de pontos, és o 
vencedor e és coroado com o “Rei de Chicago”! Não existe qualquer desempate, se os jogadores estiverem 
empatados no final do jogo, todos eles são vencedores. 

 

Marcadores de Melhoramento 

 

Guarda-costas 

Os teus gangsters que estão no 
mesmo bairro que o teu carro, não 
podem ser afectados por outros 
jogadores, incluindo o 
melhoramento da “Tommy Gun” 
de um bairro adjacente. Podes 
carregar ou descarregar gangster 
normalmente. 

 

Motor 

Podes optar por te movimentares 
por mais um bairro, do que a tua 
carta de movimento o permite. Por 
exemplo, se jogares a carta de 
movimento 3, poderás mover o teu 
carro por 3 ou 4 bairros. Com este 
melhoramento, podes também 
fazer um movimento em “círculo” 
por 4 bairros para regressares à 
mesma peça de onde saíste (esta 
é a única maneira para que te 
possas mover para o mesmo 
bairro de onde começaste o teu 
movimento). 

 

Tommy Gun (arma) 

Podes colocar para dentro da tua 
mala, gangsters oponentes de 
bairros adjacentes ao bairro do teu 
carro. Não podes usar a “Tommy 
Gun” enquanto estiveres na Costa 
Dourada (porto). 
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Mala 

Podes acomodar até dois 
gangsters na tua mala. Continuas 
a estar limitado à colocação de um 
gangster para dentro ou para fora 
da tua mala, de cada vez. Podes 
despejar um ou ambos os 
gangsters da tua mala no porto. 

 

Pára-choques 

Quando te moves para um bairro, 
podes empurrar um carro 
oponente desse bairro para dentro 
de um bairro adjacente, à tua 
escolha. 

 

 

Porta 

Podes posicionar até dois dos teus 
próprios gangsters do teu carro 
para cima de um bairro, em vez de 
um. Continuas a só poder carregar 
um gangster para o teu carro ou 
para a tua mala, numa vez de 
jogar. Não podes combinar 
carregar e descarregar na mesma 
vez de jogar com este 
melhoramento. 

 

Regras para 2 Jogadores 
Cada jogador recebe todas as peças de duas cores. A preparação do jogo é semelhante a um jogo com 4 
jogadores. Cada conjunto de cartas de movimento só controla o carro dessa cor. Joga-se alternadamente, 
mas cada jogador pode escolher qual a cor que deseja usar numa vez de jogar, não importa qual a cor que 
usou na sua última vez de jogar (assim, podes efectuar várias vezes de jogar usando a mesma cor). Se por 
exemplo, estiveres a jogar com o Amarelo e o Verde, poderás mover, carregar ou descarregar o carro verde 
quatro vezes sucessivas, depois moves o carro amarelo uma vez antes de voltares a mover novamente o 
carro verde. Podes usar acções ou melhoramentos para afectar as tuas próprias peças, desde que as 
descrições o permitam. Por exemplo, se estiveres a jogar com o cinzento e o amarelo, poderás carregar 
gangster cinzentos para dentro da mala do carro amarelo, mas não podes usar o carro cinzento com o 
melhoramento do “pára-choques” para empurrar o carro amarelo para um bairro adjacente (atenção “carro 
oponente” na descrição do melhoramento). 

Durante um Dia de Ajuste de Contas, cada bairro é avaliado como se as cores fossem de jogadores 
diferentes. Contudo, só uma peça de pontuação é usada para cada jogador. Recebes os pontos por ambas 
as cores com que estás a jogar. 

 

 

Exemplo: Num Dia de Ajuste, Kai está a jogar com o cinzento e o amarelo. 
Carsten tem o azul e o castanho. No bairro de “North Side” são atribuídos os 
seguintes pontos de influência: 

O Cinzento obtém 2x5=10 pontos. 

O Azul obtém 2x2=4 pontos. 

O Castanho obtém2x5=10 pontos. 

O Amarelo sai de mãos vazias, 

Kai move a sua peça de pontuação em 10, e Carsen ganha 14 pontos. 

 
 


