
 

Um minuto para aprender, uma vida inteira de diversão 
 

Componentes 

- 1 Tabuleiro   - 140 Fichas (28 de cada cor) 

- 5 Suportes de Fichas  - Estas regras 
 

Preparação do Jogo 

Coloca o tabuleiro no centro da mesa. Cada jogador deve tirar 
todas as peças de uma cor e um suporte de fichas. Coloca todas 
as tuas fichas viradas para baixo num monte à tua frente e 
mistura-as bem. Tira cinco fichas e coloca-as no teu suporte de 
modo que só tu as possas ver. Aleatoriamente escolhe um 
jogador para levar a cabo o primeiro turno. O jogo prossegue no 
sentido horário ao redor da mesa. 

 

 

 Se nenhuma das tuas fichas podem ser jogadas em espaços 
vazios, deves capturar. 

 Não tens permissão para passar. 

 Quando capturas uma ficha, pega na ficha capturada e 
coloca-a, com a face para cima perto do teu suporte de fichas 
para que todos a possam ver.  

 No final do teu turno, tira outra das tuas fichas e coloca-a no 
teu suporte. 

 

Fim do Jogo 

Depois de todos os jogadores terem tirado as suas fichas finais, 
todos têm mais um turno, e, em seguida, o jogo termina. No final 
do jogo, terás quatro fichas não jogadas deixadas no teu suporte. 
(Ver figura C) Conta o número de grupos que tens no tabuleiro, 
e, em seguida, conta o número de fichas que tens da cor que 
capturaste mais. (Se houver um empate para a cor que 
capturaste mais, conta apenas qualquer uma das cores 
empatadas). O vencedor é o jogador que tem o menor número 
dessas duas coisas combinadas. Em caso de empate, o jogador 
dos empatados que tem o menor número total de capturas, 
ganha. Na FIGURA C, o amarelo pontua 5 (4 grupos, mais 1 pela 
captura); o azul pontua 4 (2 grupos, mais 2 por capturas); e o 
verde pontua 2 (apenas 2 grupos) e GANHA! 

 
 

Objetivo do Jogo 

O objetivo do jogo é criar grupos conectados das tuas próprias 
fichas no tabuleiro, enquanto tentas não capturar muitas fichas 
da mesma cor. Um grupo é qualquer conjunto conectado de 
fichas coloridos semelhantes no tabuleiro. Ligações diagonais 
não contam. Uma ficha que não está ao lado de todas as fichas 
da mesma cor também conta como um grupo. No final do jogo, 
vais contar o número de grupos que tens no tabuleiro, e o 
número de peças que tens da cor que capturaste mais, e quem 
tiver o menor número dessas duas coisas combinadas, ganha. 
 

Regras para 3 a 5 jogadores 

No teu turno, deves tirar uma das peças do teu suporte e coloca-
a no tabuleiro. Uma ficha com um número deve ir para um dos 
nove espaços na coluna correspondente ao número, uma ficha 
com uma letra deve ir para um dos nove espaços da linha 
correspondente à letra, e uma ficha com um símbolo deve ir para 
um dos espaços de símbolos correspondentes (Ver figura A). 

As tuas fichas BLOCKERS! (jokers) podem ir para qualquer espaço 
no tabuleiro. Podes colocar uma ficha num espaço vazio, ou 
podes capturar uma ficha adversária, substituindo-a por uma 
ficha tua. Podes sempre capturar fichas de um oponente que 
não estejam rodeadas de fichas da mesma cor. Também podes 
capturar fichas adversárias se estiverem num grande grupo, 
contanto que não dividas esse grupo em vários grupos (Ver 
figura B). 

 



 

Regras para 2 jogadores 

Para o jogo básico para dois jogadores, cada jogador usa uma cor de ficha e joga de acordo com as regras descritas acima. 

Para o jogo avançado para dois jogadores, cada jogador usa duas cores de fichas e dois suportes, cada uma contendo cinco fichas de 
uma cor. Deves manter os dois conjuntos de fichas separados. No teu turno, podes jogar uma ficha de qualquer cor. Podes capturar 
uma das fichas do teu oponente como normal, contanto que não dividas um grupo em vários grupos. Também estás autorizado a 
utilizar qualquer uma das tuas cores para capturar a tua outra cor, mas como sempre, não tens permissão para dividir um grupo, e 
essas capturas podem contar contra ti no final do jogo. 

Depois de jogar uma ficha, deves tirar uma ficha da mesma cor. Se não tiveres mais peças da mesma cor disponíveis para tirar, 
derruba o teu suporte de fichas sobre as suas costas e expõe as quatro fichas que restam, de modo a que o teu adversário saiba que 
acabaste com essa cor. Para o que resta do jogo, só pode jogar fichas da tua outra cor. 

Quando tu e o teu oponente tenham ambos, terminado com a vossa segunda cor, o jogo termina. Conta o número de grupos que 
tens no tabuleiro de ambas as cores, e em seguida, conta o número de fichas que tens da cor que capturaste mais, incluindo as tuas 
próprias cores. O jogador que tiver o menor número dessas duas coisas combinadas, ganha. Em caso de empate, o jogador empatado 
que tem o menor número total de capturas, ganha. 

 

Estratégia 

O Blockers! é um jogo simples de aprender, e mesmo assim existem muitas estratégias para sugerir. Tens dois objetivos: acabar com 
o menor número possível de grupos no tabuleiro, e evitar a captura de muitas fichas da mesma cor. Como escolhes em equilibrar 
estes dois objetivos determina o teu estilo pessoal de jogar. 

Por exemplo, podes optar por focalizar-te em ter o menor número possível de grupos no final do jogo. Isto leva a um estilo agressivo 
de jogo, porque vais precisar de bloquear e atacar implacavelmente os teus adversários, a fim de realizar o teu objetivo. Tenta 
controlar um ou mesmo dois dos quatro cantos da região central do tabuleiro. Não tenhas medo de capturar, mas procura sempre 
oportunidades para capturar as cores que ainda não atacaste. 

Alternativamente, podes optar por focalizar-te em capturar o menor número de peças possíveis. Isto leva a um estilo calmo do jogo, 
já que irás evitar o confronto direto com os teus adversários. Evita as áreas fortemente contestadas em torno da região central do 
tabuleiro, e em vez disso usa as peças centrais das quatro regiões de canto como os teus pontos de ancoragem. Podes até tentar a 
Estratégia Edge, jogando apenas ao longo das bordas externas do tabuleiro. Ao jogares com uma estratégia de não-confronto, 
provavelmente vais acabar o jogo com três ou mais grupos no tabuleiro, mas se capturares muito poucas fichas, vais ser um forte 
concorrente. 

Entre estes dois extremos encontra-se a estratégia equilibrada. Se tiveres mais grupos no tabuleiro do que capturas da cor que 
capturaste mais, foca-te sobre a ligação dos teus grupos existentes e evita começar novos, e estás disposto a capturar, a fim de fazê-
lo. Se, por outro lado, tens muitas capturas de uma cor, evita a captura dessa cor a todo o custo, mesmo que devas criar mais grupos 
para o fazer. O teu objetivo é terminar o jogo com um número aproximadamente igual de grupos no tabuleiro e capturas da cor que 
capturaste mais. Vais ter mais grupos do que os jogadores agressivos e mais capturas do que os jogadores pacíficos, mas o teu total 
combinado ainda pode ser menor do que qualquer outra pessoa, dando-te a vitória. 

Não importa qual a estratégia que preferes, as possibilidades táticas são infinitas! 
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