
Uma emocionante corrida e desafio à memória 
para 2-4 pintainhos a partir dos 4 anos.

Um jogo de Klaus Zoch

RESUMO DO JOGO
O galinheiro anda agitado! Hoje é o dia da Corrida 
Depenadora nas Olimpíadas Galináceas. Nesta prova, 
cada galinha tentará ultrapassar as restantes. Quando 
uma galinha consiga ultrapassar a que tenha à frente, 
retira-lhe as preciosas penas da cauda. A primeira 
que consiga depenar as restantes corredoras será a 
vencedora.

Porém as galinhas só poderão avançar se 
conhecerem muito bem o galinheiro. 
E uma galinha-choca com problemas de 
memória terá muitas dificuldades em 
receber uma medalha emplumada.

COMPONENTES
24 peças de caminho (com forma de ovo)

12 fichas de galinheiro (octogonais)

4 galinhas (na verdade, 2 galos e 2 galinhas)

4 penas da cauda

1 livro de regras

POR



As fichas 
de galinheiro

As peças 
de caminho

PREPARAÇÃO DO JOGO

Baralha, de face para baixo, as 12 fichas octogonais de galinheiro sobre a 
superfície de jogo. De seguida dispõe as 24 peças de caminho (com forma de 
ovo), de face para cima, de modo a formarem um círculo ao redor das fichas 
de galinheiro..

Cada jogador recebe uma galinha à qual coloca uma pena na cauda. De 
seguida distribuem-se as galinhas pelo caminho de modo a que entre 
cada uma exista o mesmo número de peças (por exemplo, com 4 galinhas 
existiriam 5 peças entre cada uma).

O JOGO - AVANÇAR
As galinhas movem-se sobre as peças com forma de ovo, no sentido horário. 
A galinha mais jovem dá início ao jogo indo ao galinheiro, revelando uma 
das fichas e mostrando-a a todos os jogadores. De seguida volta a colocar a 
ficha de galinheiro, de face para baixo, no mesmo local onde se encontrava.

Contudo, antes de devolver a ficha à posição original, a galinha deverá 
comparar o desenho da ficha de galinheiro com o da peça de caminho 
imediatamente à sua frente. Se os desenhos são iguais, essa galinha poderá 
avançar uma casa e colocar-se sobre a peça de caminho seguinte. A galinha 
continua a jogar até que encontre uma ficha de galinheiro que não coincida.



Se as ilustrações não coincidem, o seu turno termina. Segue-se o turno da 
galinha à sua esquerda, que continuará a jogar até que revele uma ficha que 
não coincida. As galinhas irão avançando deste modo (sempre em sentido 
horário) de uma peça para a seguinte.

ULTRAPASSAR
Quando uma galinha alcança outra, pode tentar ultrapassá-la. Assim, se 
uma galinha se encontra imediatamente atrás de outra, poderá passar-lhe 
por cima. Para isso terá de revelar uma ficha de galinheiro que coincida 
com a peça de caminho que se encontra diante da galinha que pretende 
ultrapassar. Se o conseguir fazer, terá conseguido ultrapassá-la.

Ao fazê-lo, a galinha que ultrapassa a adversária poderá retirar todas as 
penas à outra galinha e coloca-las na sua cauda.
Se, depois de ultrapassar, a galinha revela uma nova ficha de galinheiro que 
coincida com a peça de caminho seguinte (no exemplo, o ovo estrelado), 
poderá continuar a avançar.

Com um único movimento, uma galinha poderá ultrapassar duas ou três 
galinhas, sempre que estas se encontrem juntas umas às outras.

FINAL DO JOGO
Se uma galinha consegue todas 
as penas das restantes 
participantes, vence o jogo.

 Exemplo: A galinha do exemplo 
consegue 3 penas ao revelar o 
caracol.


