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CLAIM IT! 
THE CLAIM-JUMPING GAME 

de 2-5 jogadores, a partir dos 8 anos 
 

 
O tempo: 1855. A localidade: O oeste americano 

 
Você é um pesquisador de ouro, que alinha o seu território de sondagem e o defende contra rivais 
e adversários. Agarre o que for possível de agarrar, mas não arrisque de mais, se não poderá falir! 

Consegue construir a maior mina e encontrar a sorte no oeste selvagem? 
 

 
CONTEÚDO: 

 
30 fichas de título de propriedade (preto)  
1 instrução de jogo (neste momento está a lê-la) 
1 folha de papel com 6 autocolantes numéricos 
(para as fichas de título de direito) 
6 fichas de título de direito (branco)  
120 fichas em 5 cores 
3 dados 
1 tabuleiro de jogo 
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PREPARAÇÃO DO JOGO 
 
Antes do primeiro jogo 
Cole os 6 autocolantes numéricos em cima das 6 fichas de título de direito. 
 
Coloque o tabuleiro de jogo no centro da mesa. Tenha as fichas brancas de título de direito 
(numerado de 1 a 6) e as fichas pretas do título de propriedade à mão. Cada jogador escolhe uma 
cor e recolhe todas as fichas correspondentes à cor escolhida. Lance o dado para determinar o 
primeiro jogador.   

 
JOGAR O JOGO 

 
Os jogadores ocupam, através de uma jogada com os 3 dados, uma casa no tabuleiro de jogo. 
Pode lançar o dado e ocupar casas o tempo que quiser ou terminar em qualquer altura a sua 
jogada. Quando terminar a jogada, todas as fichas brancas de título de direito serão substituídas 



 

 

por fichas da sua própria cor. Se continuar a lançar o dado, arrisca-se em perder todos as casas, as 
quais que já ganhou numa partida. Se lançar uma combinação de números, a qual não pode 
utilizar, teve então propriamente dito “azar” e todos as casas que foram ocupados durante desta 
partida, serão perdidas. O jogador com o maior número de casas contíguas ganha o jogo.  
 
Jogar o dado e colocar fichas 
Quando for a sua vez, jogue com todos os 3 dados. Um dado determina uma fila no tabuleiro de 
jogo, o segundo determina uma coluna e o terceiro determina uma ficha de título de direito 
(branco) ou uma ficha de título de propriedade (preto). Os números das filas e das colunas que 
estão impressos no tabuleiro de jogo ajudam na orientação [ver EXEMPLO 1]. Após de cada 
jogada com os 3 dados, coloque apenas uma única

 

 ficha (ficha de título de direito ou ficha de 
título de propriedade) no tabuleiro de jogo. 

EXEMPLO 1: Coluna 5 fila 2. Os números das colunas encontram-se no fundo do tabuleiro de 
jogo e os números das filas de lado do tabuleiro de jogo. A intersecção é a casa 5/2. 
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EXEMPLO 2: Você joga os números 2,3 e 5. Agora pode colocar a ficha de título de direito nº 2 
ou na casa 3/5 ou na casa 5/3 OU colocar a ficha de título de direito nº 3 ou na casa 2/5 ou na 
casa 5/2 OU colocar a ficha de título de direito nº 5 ou na casa 2/3 ou na casa 3/2. Tem então 6 
possibilidades, mas só pode apenas colocar uma ficha por jogada. 
 
Se a casa que queira utilizar estiver vazia, coloque lá então uma ficha de título de direito 
(branco). O número da ficha de título de direito tem

 

 que corresponder à soma das faces do 
terceiro dado (o qual não indica coluna nem fila) [ver EXEMPLO 2]. No caso dessa ficha de 
título de direito já não estar disponível, visto de estar já no tabuleiro do jogo, não pode então 
colocar nenhuma ficha na casa prevista [ver EXEMPLO 3A]. 

Se a casa que queira utilizar estiver ocupada por uma ficha colorida de um adversário seu e não 
por uma ficha preta de título de propriedade, assim pode agir como se a casa estivesse vazia. 
Coloque uma ficha branca de título de direito em cima da ficha do seu adversário [ver 
EXEMPLO 3B]. 
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EXEMPLO 3: Você é o jogador verde e jogou o 1, 4 e 5. Quais são as casas que pode ocupar? 
 
A: Não. Na verdade este casa está livre, mas a ficha de título de direito nº 5 não está disponível. 
B: Sim. Coloque a ficha de título de direito nº 4 em cima da ficha castanha.  
C: Sim. Coloque uma ficha de título de propriedade (preto) em cima da sua própria ficha.  



 

 

D: Sim. Coloque uma ficha de título de propriedade (preto) em cima da ficha de título de direito 
nº 2. 
E: Não. A ficha laranja está em cima de uma ficha de título de propriedade (preto). 
F: Não. Nesta casa já tem uma ficha de título de propriedade (preto). 
 
Se na casa que queira utilizar já houver uma ficha na sua cor, mas ainda nenhuma ficha de título 
de propriedade (preto), assim pode colocar uma ficha de título de propriedade em cima da sua 
própria ficha [ver EXEMPLO 3C]. Se a casa estiver ocupada por uma ficha de título de direito 
(branco), coloque então uma ficha de título de propriedade em cima da ficha de título de direito 
[ver EXEMPLO 3D]. Se uma ficha preta de título de propriedade for jogada, assim a soma das 
faces do terceiro dado não
 

 são relevantes.  

Se a casa que queira utilizar estiver ocupada por uma ficha de título de propriedade (preta), não 
importa se estiver por baixo ou por cima de uma outra ficha, assim não pode colocar nenhuma 
ficha na casa prevista [ver EXEMPLO 3E e EXEMPLO 3F]. 
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EXEMPLO 4: Você é o jogador verde e jogou 3,4 e 6. As fichas de título de direito nº 3 e nº 6 
não estão disponíveis (a ficha de título de direito nº 3 está por baixo da ficha de título de 
propriedade em 6/3). Não pode colocar a ficha de título de direito nº 4 em 3/6 ou 6/3, porque já 
se encontram nesses duas casas fichas de título de propriedade. Simplesmente teve azar! Você 
tem que remover todas as fichas de título de propriedade de 4/2 e 6/3 e todas as fichas de título 
de direito de 2/1, 6/3 e 4/4, e a sua jogada termina aqui.  
 
Tome nota de que até decedir-se de terminar a sua jogada, não serão colocadas fichas nenhumas 
correspondentes à sua cor e nenhumas fichas serão removidas do tabuleiro de jogo. As fichas de 
título de direito e as fichas de título de propriedade podem ficar em cima das fichas dos 
jogadores.  
 
“Teve azar!”  
Se for a sua vez de jogar e não pode colocar fichas nenhumas consoante às regras, assim tem 
propriamente dito “azar” e a sua jogada termina aqui. Você tem que remover todas as fichas de 
título de propriedade (pretas), as quais estão em cima

 

 das outras fichas. Em seguida serão 
removidas todas as fichas de título de direito (brancas) to tabuleiro. É a vez do próximo jogador 
[ver EXEMPLO 4]. 
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EXEMPLO 5: Você é o jogador verde e terminou a tempo a sua jogada, para poder tomar posse 
das suas casas.  



 

 

5/5: Substitua a ficha de título de direito nº 1 por uma ficha verde.  
5/6: Substitua a ficha de título de direito nº 6 e a ficha castanha por uma ficha verde. A ficha 
castanha será devolvida ao jogador correspondente.  
6/2: Coloque a ficha de título de propriedade (preto) por baixo da ficha verde. Já ninguém lhe 
pode tirar esta casa.  
4/3: Substitui a ficha de título de direito e a ficha de título de propriedade por uma ficha verde 
em cima de uma ficha de título de propriedade. Já ninguém lhe pode tirar esta casa. 
3/4: Remova todas as 3 fichas (laranja, branco e preto) e devolve a ficha laranjada ao jogador 
correspondente. Coloque uma das suas fichas verdes em cima de uma ficha de título de 
propriedade na casa. 
 
 
Decida: ocupe casas ou jogue novamente  
Se não tiver com “azar” na sua jogada pode jogar mais uma vez OU você termine a sua jogada e 
ocupe todas as casas que assinalou nesta jogada. Se jogar novamente arrisca-se de perder todas as 
casas que já ocopou nesta partida. Enquanto não tiver com “azar” poder fazer as jogadas que 
pretender. A sua jogada só termina com um mau lance (ver “teve azar!”) ou se decedir-se de 
terminar a jogada e ocupar as suas casas.   
 
Se decedir, aleatoriamente, de terminar a sua jogada todos os montes com uma ficha preta de 
título de propriedade em cima, serão substituidos por um monte de fichas da sua cor em cima

 

 de 
uma ficha preta de título de propriedade. Assim tomou, bem sucedido, posse dos seus  
“Goldclaims.” Já ninguem pode lhe tirar estas casas. Cada casa que esteja ocupada por uma ficha 
branca de título de direito será substituída por uma ficha da sua cor. No caso de já haver uma 
ficha de outra cor nesta casa, esta ficha será então devolvida ao jogador correspondente. A sua 
jogada termina aqui. Entregue os dados ao próximo jogador [ver EXEMPLO 5]. 
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EXEMPLO 6: Avaliação 
O jogador laranja ocupou bem sucedido 9 casas e inicia-se então a última partida. Após do 
verde, castanho e laranja terem feito cada um a sua última jogada o tabuleiro do jogo fica da 
seguinte maneira.   
 
A maior mina de ouro do jogador verde é composta por 6 casas. A mina do jogador castanho é 
composta por 5 casas. E a mina do jogador laranja é composta por 7 casas. Quem ganha é o 
jogador laranja! 
 

 
 
 



 

 

FIM DO JOGO 
 
Última partida: 
Assim que um jogador conseguir de ter o número mínimo de “Goldclaims” (casas assinaladas 
através de uma ficha preta de título de propriedade), realiza-se ainda uma última partida, antes 
que o jogo termine. O número mínimo necessário está impresso no tabuleiro de jogo.  
 
 5 Jogadores = 6 Goldclaims  
 4 Jogadores = 7 Goldclaims 
 3 Jogadores = 9 Goldclaims 
 2 Jogadores = 13 Goldclaims 
 
IMPORTANTE:

 

 Estas casas seguras não têm que ser casas contíguas. Se um jogador ao fim da 
sua jogada cumprir as condições do número mínimo dos “Goldclaims” para a última jogada, 
assim ele então anuncia “última partida!”. Todos jogadores podem jogar mais uma vez, também o 
jogador que anunciou a última partida.  
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O jogador com a maior mina de ouro ganha o jogo. Uma mina de ouro é constituída por um 
grupo de casas contíguas

 

 (vertical e horizontal, mas não diagonal). Para uma mina não só contam 
as casas ocupadas (sem fichas pretas de título de propriedade), mas também os “Goldclaims” 
(com fichas pretas de título de propriedade) [ver EXEMPLO 6]. 

Se houver um empate ganha o jogador com o maior número de “Goldclaims” (casas com fichas 
pretas de título de propriedade) no tabuleiro. Neste caso não é necessário de estarem contíguas. 
Se mesmo assim ainda continuar um empate, ganha então o jogador com o maior número de 
casas da sua cor. 
 
 

VARIANTE DE REGRAS 
 

A seguinte variante de regras permite-lhe de ocupar mais casas numa partida. Não se recomenda 
no caso de haver 5 jogadores.  
Quando for colocado uma ficha preta de título de propriedade numa ficha branca de título de 
direito, aí então a ficha de título de direito será retirada do tabuleiro de jogo. A ficha pode ser 
colocada novamente na mesma jogada.  
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