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Neste jogo, cada jogador constrói os edifícios históricos que caracterizam a zona Ribeirinha da cidade do Porto.  Através do uso 
estratégico das cartas Construção, colocando pisos novos, aproveitando os bónus disponíveis e completando Contratos, obtêm-
-se Pontos Vitória (PV). No final, cada jogador revela os seus Contratos Privados de forma a ganhar PV extra. O vencedor será 
quem conquistar mais PV. 

PORTO é um jogo para 2 a 4 jogadores com um tempo médio de 50 minutos. 
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Este livro de regras

75 Peças Piso
(15 de cada cor)

15 Peças Rés-do-Chão
(3 de cada cor)

14 Peças Telhado

4 Marcadores de Pontos
(nas cores dos jogadores)

14 Fichas de PV
5 x 1 PV; 4 x 2 PV; 3 x 3 PV; 2 x 4 PV 

4 Fichas marcação de pontuação +50 ou +100
(nas cores dos jogadores)

Componentes do jogo

1 tabuleiro de jogo

50 Cartas Construção 35 Cartas Contrato Público
39 Cartas Contrato Privado

4 Cartas Referência
(nas cores dos jogadores)

verso verso verso

verso

frente

frente frente

frente

Torre dos Clérigos
Peça 1º jogador

É necessário 
encaixar as duas partes.

nota: estas pe-
ças têm sempre 
desenhada uma 
porta.nota:

cada cor tem 
3 variações de 
desenhos. Mas 
em termos de 

regras de jogo, 
as 3 peças da 

mesma cor são 
exactamente 

iguais,
pelo que é

indiferente 
qual usas.
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Preparar o jogo

Coloca o tabuleiro de jogo no centro da mesa.

Organiza as peças Piso e Rés-de-Chão em pilhas, divididas por 
cor e tipo. Coloca-as ao lado do tabuleiro.

Coloca as peças Telhado nos espaços correspondente no tabu-
leiro. No último espaço, coloca numa pilha as três restantes.

Baralha todas as cartas Construção e coloca-as com a face 
para baixo, numa pilha, no espaço indicado.

Bisca 5 cartas da pilha de cartas Construção e coloca com a 
face para cima, uma em cada um dos 5 espaços indicados.

Coloca as 14 Fichas de PV, aleatoriamente e com a face para 
cima, no primeiro espaço de cada um dos edifícios.

Baralha todas as cartas Contrato Público e coloca-as com a 
face para baixo, numa pilha, no centro do tabuleiro.

Bisca 4 cartas Contrato Público e coloca-as, com a face para 
cima, uma em cada um dos 4 espaços indicados no tabuleiro.

Aleatoriamente, escolhe um primeiro jogador e 
dá-lhe a Torre dos Clérigos (ela representa quem é 
o primeiro jogador e nunca muda de mãos duran-
te o jogo todo).

Cada jogador escolhe 1 cor, recebe a carta de 
referência da mesma cor e coloca o respectivo 
marcador de pontos no início da tabela de 
marcação de PV.

Baralham-se todas as cartas Contrato Privado
e dão-se 5 a cada jogador.
Cada um escolhe, secretamente, 
3 cartas para ficar na sua mão.
As restantes 2 são removidas
e colocadas de volta na caixa do 
jogo, junto com as cartas
Contrato Privado não utilizadas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Com 3 jogadores, o último edifício à esquerda do tabuleiro e 
o último edifício à direita não estão disponíveis para serem 
construídos. Para efeitos do jogo é como se não existissem e, 
por isso, não é colocada nenhuma Ficha PV nestes edifícios.

Com 2 jogadores, não estão disponíveis para construção os 2 
últimos edifícios à esquerda e à direita do tabuleiro. Para efei-
tos do jogo é como se não existissem e, por isso, não é colocada 
nenhuma Ficha PV nestes edifícios.

Jogo com 2 ou 3 jogadores

Primeira Partida? Estás a jogar com novatos?

Ignora o ponto 11 da preparação do jogo e todas as regras 
relativas aos Contratos Privados.
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Como se joga

PORTO joga-se ao longo de várias rondas. Em cada uma delas, começa-se pelo primeiro jogador e segue-se no sentido dos pon-
teiros do relógio, cada jogador executa apenas 1 acção:

OU

O final do jogo é activado quando um certo número de edifícios ficarem completos (ver página 10).

BISCAR

CONSTRUIR



6

BISCAR

Se escolheste biscar, então TENS que 
escolher 1 a 3 cartas Construção de 
entre as 5 cartas expostas (com a face 
para cima) no tabuleiro, tendo em con-
ta que o valor total das cartas biscadas 
não pode ser superior a 3 (a cor das 
cartas não interessa).

Exemplo: podes biscar até três cartas de valor 1;
ou uma carta de valor 1 e uma carta de valor 2;
ou uma carta de valor 2; ou uma carta de valor 3.

APÓS biscar cartas, repõe com cartas da pilha, os espaços que 
ficaram vazios no tabuleiro.

Caso a pilha esteja vazia, 
recolhe todas as cartas da 
pilha de descarte, baralha-
-as e forma uma nova pilha, 
colocando-a com a face para 
baixo.

Não existe qualquer limite 
para o número de cartas 
Construção que podes ter na 
tua mão.

Mais tarde durante o jogo, o Afonso decide novamente biscar. Tendo em conta as cartas no tabuleiro, ele pode apenas biscar
1 carta, visto que todas as cartas disponíveis têm o valor 2. Ele decide biscar um 2 verde. Depois, uma nova carta é retirada
do topo da pilha para repor a carta que o Afonso biscou.

Na sua vez, a Inês decide também biscar. Tendo em conta as cartas no tabuleiro, ela prefere o 2 vermelho e o 1 azul. A Inês
recolhe ambas as cartas e adiciona-as à sua mão. Depois, duas novas cartas são retiradas do topo da pilha para repor as cartas 
biscadas.

No seu turno, o Afonso decide biscar. Tendo em conta as cartas no tabuleiro, ele escolhe o 3 azul. Recolhe a carta e adiciona-a à 
sua mão. Depois, uma nova carta é retirada do topo da pilha para repor a carta que se biscou.

EXEMPLOS

As cartas Construção,
depois de usadas são sempre

colocadas nesta zona de descarte.
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CONSTRUIR - colocar peças

Para construires,  TENS SEMPRE 
que jogar 2 cartas Construção
da tua mão.

O valor de UMA das cartas vai
determinar o número de pisos
que vais construir

e a cor da OUTRA carta
vai determinar a cor dos
pisos que vais construir.

És tu que decides qual 
carta determina o valor 
a usar e qual determina 
a cor das peças.

Depois de escolhido o valor e a cor dos 
pisos a serem construídos, coloca as 

respectivas peças no tabuleiro e descar-
ta as cartas usadas na zona de descarte, 
com a face para cima.

Caso não queiras, ou não consigas, 
construir, NÃO podes executar a acção 
CONSTRUIR e tens, obrigatoriamente, 
de executar a acção BISCAR.

As regras para colocar as peças são:

• Uma Peça só pode ser colocada num espaço VAZIO de um 
edifício. 
• As peças Rés-do-Chão só podem ser colocadas no primeiro 
rectângulo (na base) de cada edifício - A1.
• As peças Piso são colocados nos rectângulos seguintes - A2.
• As peças Telhado são sempre colocadas no topo do edifício, 
nos espaços triangulares - A3.

• Os edifícios começam sempre a ser construídos desde o Rés-
-do-Chão até ao telhado - B1.
• Ao colocar uma peça Rés-do-Chão, o jogador recolhe a 
respectiva Ficha PV que está nesse espaço e coloca-a num 
qualquer telhado vazio à sua escolha (até pode ser no próprio 
edifício) - B2. Marcam-se os respectivos pontos na tabela de 
pontuação
(vê o capítulo  “CONSTRUIR - ganhar PV”, na página 8).
• Caso não exista nenhum telhado vazio, a Ficha é descartada.

• O primeiro jogador a construir num edifício vazio, coloca a
peça Rés-do-Chão da cor determinada pelas suas cartas e, de 
seguida os restantes Pisos.
• Se não houver peças de Rés-do-Chão de uma determinada 
cor, já não será possível construir novos edifícios dessa cor.

• Ao construir num edifício vazio, a cor das peças colocadas
tem de ser diferente da cor das peças nos 2 terrenos adjacen-
tes (caso estes já tenham construção).

• Quando um jogador constrói na sua jogada, todas as peças 
têm de ser colocadas num MESMO edifício.

• O jogador pode colocar peças num edifício que já tenha peças 
colocadas por outro jogador. Mas as peças TÊM de ser da mes-
ma cor das peças que já estão colocadas nesse edifício.

• Um jogador tem SEMPRE que colocar o número de peças 
igual ao valor da carta Construção usada. Não pode jogar uma 
combinação de cartas que determine construir mais pisos do 
que aqueles possíveis de construir num edifício.

Exemplo: um jogador não pode jogar uma combinação de cartas que lhe 
permita construir 2 pisos num edifício que só tenha espaço para 1 piso.

A

B

B2

C

D

A1

A2

A3

B1
C

D

E

E

E

F
F

G

G
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CONSTRUIR - ganhar PV

CONSTRUIR - Completar um edifício

Completas 1 edifício quando colocas o último piso 
desse edifício. Nota que a peça Telhado NUNCA 
conta como piso. 

Nessa altura, coloca imediatamente 1 peça Telhado 
no topo desse edifício. Se estiver no topo uma Ficha 
de PV, descarta-a para a caixa de jogo e marca 
esses pontos que ganhaste na tabela de 
pontuação.

› vê o capítulo  “CONSTRUIR - ganhar PV” ‹

Retira a peça Telhado que 
está disponível mais à esquer-
da no topo do tabuleiro.

A peça Telhado é ganha automaticamente, 
assim que se coloca o último piso do edifício. 

 A tracejado a vermelho estão marcados os pisos acabados de colocar.

Sempre que ganhas PV, avança 
o teu marcador de pontos.

Ganha 1 PV por cada piso que exista nes-
sa casa, incluindo os pisos que construís-
te neste turno. Nota que a peça Telhado 
NUNCA conta como piso. 

Quando constróis, tens 5 formas de poder ganhar PV, que marcas imediatamente na tabela de pontuação.

A B C

D

E

Se colocares uma peça Telhado e aí 
estiver (no topo do edifício) uma Ficha 
de PV, descarta-a para a caixa de jogo e 
marca os respectivos pontos na tabela 
de pontuação.

Ganhas 1 PV por cada Piso ou Rés-do-
-Chão adjacente aos Pisos e Rés-do-Chão 
que construíste no teu turno.
As peças Telhados adjacentes NÃO são 
consideradas.

Se colocares uma peça Rés-do-Chão, 
recolhe a respectiva Ficha PV que está 
nesse espaço e coloca-a num telhado va-
zio à tua escolha (até pode ser no próprio 
edifício). Marca os respectivos pontos na 
tabela de pontuação.
Caso não existam telhados vazios, marca 
na mesma os pontos, mas descarta-a 
para a caixa de jogo. 

Completando Contratos Públicos (vê o capítulo 
seguinte).

NOTA HISTÓRICA: As casas do centro histórico do Porto partilham, ge-
ralmente a mesma parede entre lotes, o que permitia reduzir os custos 
durante a construção. É, exactamente por essa razão que, neste
jogo, os jogadores ganham pontos quando constroem adjacentes a 
outros pisos já construídos.
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CONSTRUIR - Completar Contratos Públicos

Depois de construires, PODES completar Contratos Públicos.

Para os completar, indica quais os Contratos Públicos visíveis 
no tabuleiro que vais completar e cujo requisito cumpriste na 
tua jogada.

Exemplo: se construíste 3 pisos azuis e completaste ao mesmo tempo uma 
casa azul, podes completar um Contrato Público cujo requisito é construir
3 pisos azuis e um Contrato Público cujo requisito é completar uma casa azul.

IMPORTANTE: Para que um contrato seja completado, o 
requisito tem que ser LITERALMENTE satisfeito.

Exemplo: se construíste 3 pisos azuis, não podes completar um Contrato 
Público que requeresse a construção de 2 pisos Azuis.

Ao completar Contratos Públicos, ganhas os PV indicados nas 
cartas, coloca-as com a face para baixo, numa pilha ao teu 
lado (eles podem ser usados como critério de desempate no 
fim do jogo).

Só DEPOIS de se completarem todos os Contratos Públicos 
que forem possíveis, e só nessa altura, se devem repor novos 
contratos: bisca novas cartas Contrato Público, coloca-as nos 
espaços deixados vazios no tabuleiro de jogo.

› Mais informação sobre Contratos Públicos na página 12 ‹

No seu turno, a Joana decide construir. 
Ela joga um 3 vermelho para colocar
3 peças Piso e um 1 azul para que os 
pisos colocados sejam azuis.

Ao colocar os 3 Pisos azuis ela ganha
5 PV (1 PV por cada piso na casa incluin-
do os agora construídos) e mais 3 PV
(1 PV por cada piso adjacente aos pisos 
agora construídos), o que faz um total
de 8 PV.

Como ela completou a casa, ela coloca 
também o telhado...

...e recolhe a ficha de 2 PV aí existente.

A Joana completa o primeiro contrato 
ganhando 2 PV porque construiu 3 Pisos 
Azuis.

Completa ainda o segundo contrato 
ganhando outros 2 PV porque usou uma 
carta azul e uma carta vermelha.

Numa só jogada, a Joana ganhou um to-
tal de 14 PV. Só falta avançar 14 espaços 
com o seu marcador.

A

A

B C

C

D

E

E

F

F

D

A Joana completa também 2 dos 4 Contratos públicos expostos no tabuleiro.

EXEMPLO
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um par. Caso a casa G estivesse comple-
ta, o Afonso conseguiria assim fazer os
3 pares amarelos e verdes .

Por fim, o Afonso avalia a sua terceira 
carta contrato. Ele ganha 4 PV com esta 
carta, uma vez que existe um trio de ca-
sas verde, amarela e azul (E, F e I). Caso 
a casa J tivesse sido completa, o Afonso 
teria conseguido completar 2 trios usan-
do as casas C, D e J.

O Afonso ganha, portanto, um total de 
14 PV com as suas cartas Contrato Priva-
do. Ele adiciona estes pontos aos pontos 
que acumulou durante o jogo, a fim de 
determinar o seu resultado final.

Nessa altura, os jogadores terminam essa ronda, isto é, todos os jogadores que
ainda não jogaram nessa ronda jogam. Depois há uma ronda final e o jogo termina.

PONTUAÇÃO FINAL

Final do jogo

Cada jogador revela as 3 cartas Contrato Privado que tem na 
mão e marca os respectivos PV ganhos.
› Mais informação sobre Contratos Privados na página 12 ‹

O jogador com mais PV acumulados ganha o jogo.

Em caso de empate, ganha, entre os jogadores empatados:
• O jogador que completou mais Contratos Públicos.
• Se o empate persisitir, vence o jogador mais distante na 
ordem de jogada do primeiro jogador.

› a 2 jogadores
...quando o
6º telhado

for colocado.
› a 3 jogadores

...quando o 8º telhado for colocado.

a 4 jogadores ‹
....quando o
10º telhado

for colocado.

A penúltima ronda acontece...

O Afonso ganha 5 PV, porque completou 
a sua primeira carta Contrato uma vez 
que, pelo menos um dos lados do tabu-
leiro, tem todas as casas completas (B). 

Com a sua segunda carta Contrato, o 
Afonso ganha mais 5 PV porque exis-
tem 2 pares de casas amarelas e verdes 

completas no tabuleiro: o par C e D e o 
par E e F.

O Afonso não conseguiu um terceiro par 
porque cada casa só pode ser contabili-
zada uma vez por cada carta contrato e, 
como tal, apesar de H estar ao lado de C, 
esta última já foi usada para contabilizar 

EXEMPLO FINAL DE JOGO - No final de uma partida de 3 jogadores, é esta situação final do tabuleiro.

A

C D EJHG F I

Estas são as 3 Cartas Contrato Privado do Afonso.

1 2 3

B

Se ultrapassares os 50 PV, fica com a ficha +50 e coloca o 
teu marcador de pontos no inicio da tabela de pontuação.

Vira a ficha se ultrapassares os 100 pontos.
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Variante a solo

Prepara o jogo como fosse para 2 jogadores.

Bisca 28 cartas Construção do baralho e forma uma pilha com 
a face para baixo que deves colocar ao lado do tabuleiro. A 
partir deste momento, esta pilha passará a ser chamada de 
temporizador. Tu és o primeiro jogador.

Nota: se quiseres aumentar o nível de dificuldade, forma a pilha com 
26 cartas em vez de 28. Se quiseres um desafio ainda maior, forma a pilha 
com apenas 24 cartas.

COMO GANHAR
Para ganhares, o teu marcador de pontos terá que atingir os 
60 ou mais pontos antes que seja biscada a última carta da 
Pilha temporizador (terás, portanto, 14 turnos para o fazer).

COMO JOGAR

1. Efectua o teu turno tal como nas regras normais do jogo. 
Após concluíres o teu turno, executa os seguintes passos:

2. Bisca a carta do topo da pilha temporizador e, tendo em 
conta o valor da carta, descarta a carta Construção e a carta 
Contrato Público que estejam nessa posição.

3. De seguida, bisca outra carta do topo da pilha tempori-
zador e adicionando o valor desta carta com o valor da carta 
biscada anteriormente, descarta a carta Construção e a carta 
Contrato Público que estejam nessa posição.

Quando o valor das duas cartas é 5, não é descartado um 
segundo Contrato Público (porque existem apenas 4 em
jogo).

No caso raro em que o valor total das duas cartas seja 6, não é 
descartada uma segunda carta Construção nem uma segunda 
carta Contrato Público. Caso não exista nenhuma carta na 
pilha temporizador para ser biscada, o jogo termina imediata-
mente após o passo 4.

Exemplo: Biscas um 2 vermelho da pilha temporizador. Descartas a carta 
Construção da posição 2 e a carta Contrato Público da posição 2. De segui-
da, biscas um 3 azul da pilha temporizador e descartas a carta Construção 
da posição 5 (2+3) e não descartas mais nenhum contrato público.

4. Usando as duas cartas biscadas da pilha temporizador, 
constrói pisos tal como no jogo normal.

Atenção, não marcas qualquer ponto ao construir pisos desta 
forma (apenas ganhas pontos por pisos construídos no TEU
turno). No entanto, deves usar esta oportunidade para abrir 
novas possibilidades para as tuas jogadas seguintes!

Pisos construídos desta forma devem obedecer às regras nor-
mais de construção, mas NÃO marcam pontos! Não ganham 
os bónus de Rés-do-Chão (tu é que decides em que telhado 
colocas a Ficha PV), não ganham as fichas de bónus presentes 
num telhado (descartas a Ficha PV), nem cumprem Contratos 
Públicos.

Depois de construires, descarta as 2 cartas para a pilha de
descarte. No caso raro em que as cartas não te permitam 
construir, e apenas se não conseguires mesmo construir com 
essas 2 cartas, não constróis nenhum piso.

Exemplo: Com o 2 vermelho e o 3 azul, decides construir 3 pisos vermelhos. 
Como o primeiro piso construído é um rés-do-chão, colocas a Ficha PV num 
telhado à tua escolha.

5. Bisca cartas do baralho Construção para repor as cartas 
descartadas do tabuleiro. Bisca cartas do baralho de Contra-
tos Públicos para repor os Contratos descartados.
Atenção: As cartas apenas são repostas após os pisos terem 
sido construídos!

6. Se o jogo não terminou, volta ao passo 1.

FINAL DO JOGO
Ao contrário de uma partida de 2 jogadores, o final do jogo 
não é activado quando 6 casas se completam.
Na versão solo, o jogo acaba no turno em que a última carta 
da pilha temporizador é biscada (ou seja, depois de efectuados 
os passos 1, 2, 3 e 4). Caso tenhas atingido os 60 ou mais Pon-
tos, vences o jogo. Caso contrário, perdes o jogo.

Apenas se venceres o jogo, é que deves adicionar os pontos dos 
teus Contratos Privados aos pontos ganhos durante o jogo. 

Nível da Pontuação

Aprendiz: 60 a 69 PV

Construtor: 70 a 79 PV

Mestre Construtor: › 80 PV

Posição

1
Posição

2
Posição

3
Posição

4
Posição

5
Pilha

de
bisca

Zona
de

descarte.

Posição

1
Posição

2
Posição

3
Posição

4
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Tipos de Contratos Públicos - pontuam durante o jogo

Tipos de Contratos Privados - só pontuam no fim do jogo

Ganha 3 PV se construíste 
exactamente 1 piso da cor 
indicada na carta.

Ganha 2 PV se construíste 
exactamente 2 pisos da 
cor indicada na carta.

Ganha 2 PV se construíste 
exactamente 3 pisos da 
cor indicada na carta.

Ganha 2 PV se completas-
te e colocaste um telhado 
numa casa da cor indica-
da na carta.

Ganha 2 PV se jogaste
2 cartas da cor indicada 
na carta.

Ganha 2 PV se jogaste
1 carta de cada uma das 
cores indicadas na carta.

Ganha 4 PV ou 9 PV caso te-
nham sido completados 1 ou 
2 trios de edifícios que conte-
nham um edifício de cada cor 
indicadas na carta. A altura e 
ordem não interessam, mas 
os 3 edifícios TÊM que estar 
adjacentes. Cada edifício 
conta apenas uma vez para 
pontuar com esta carta.

Ganha 2 PV, 5 PV, ou 10 PV 
caso tenham sido completa-
dos 1, 2 ou 3 pares de edifícios 
com as cores indicadas na 
carta contrato. A ordem e a 
altura não interessam, mas 
os 2 edifícios TÊM que estar 
adjacentes. Cada edifício 
conta apenas uma vez para 
pontuar com esta carta.

Ganha 1 PV, 2 PV, ou 5 PV 
caso tenham sido comple-
tados 1, 2 ou 3 edifícios da 
cor indicada na carta. Os 
edifícios podem ter alturas 
diferentes.

Ganha 5 PV se pelo menos 
um dos lados do tabuleiro 
tiver TODOS os edifícios 
completos no final do jogo. A 
seta da ilustração é apenas 
indicativa, e tanto pode ser 
completo o lado esquerdo ou 
direito do tabuleiro.

Ganha 5 PV se tiverem sido 
completados 2 edifícios da 
cor indicada na carta. Os edí-
ficios TÊM de estar em cada 
um dos lados do tabuleiro e 
TÊM de ter a mesma altura. 
O jogador escolhe qual a 
altura.

Ganha 7 PV se, em pelo me-
nos um dos lados do tabulei-
ro, tiverem sidos completa-
dos 1 edifício de cada cor (5 
cores diferentes). A seta da 
ilustração é apenas indica-
tiva, e os 5 edifícios tanto 
podem estar todos do lado 
direito ou todos do lado es-
querdo do tabuleiro. A ordem 
e altura não interessam nem 
precisam estar adjacentes.

Ganha 2 PV, 5 PV, ou 9 PV 
caso tiverem sido comple-
tados 1, 2 ou 3 edifícios da 
cor indicada na carta nas 
extremidades de cada um 
dos lados do tabuleiro. Cada 
lado do tabuleiro tem 2 ex-
tremidades, o que perfaz um 
total de 4 extremidades que 
são consideradas para este 
efeito.

Nota 1 : Apesar de cada 
edifício contar apenas uma 
vez para cada carta, um 
edifício pode ser usado 
para completar outros 
contratos.

Nota 2: para efeitos de 
Contratos Privados, não 
interessa quem construiu 
os edifícios durante o jogo. 
Mesmo que não tenhas 
contribuído em nada para 
a construção de um edifí-
cio, ele pode contar para os 
teus Contratos Privados.


