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COVI 	AME(REGRAS)  

QUARENTENA EM FAMILIA 

0 novo coronavirus tornou realidade o nosso pior pesadelo: ficar fechado em casa corn a familia, 

sem sabermos ate quando. 0 objetivo do jogo? Que a paciência não se esgote. Comecamos corn 100% 

de paciência. Quando esta chegar a zero, perdemos e saimos de casa. 

MO NTAGEM 

Recortar as cartas e os peöes. Recortar e colar os dados, 

ou em alternativa usar uma app de dados. 

INICIO DO JOGO 

Distribuir 100 de paciência por cada jogador. 

Pode usar-se o que se quiser: rnoedas de cêntirnos, 

notas de outros jogos, baraihos de cartas (cada figura 

vale 10), feijöes, etc. 

• Joga-se corn dois dados. Sempre que calhar doble, 

joga-se de novo. Pode jogar-se tarnbérn so corn urn 

dado. Nesse caso, joga-se de novo quando calha 6. 

• Os jogadores corneçam na Casa da Eternidade: 

a quarentena nunca mais acaba, rnas ao rnenos 

sobreviveste mais urn dia sern enlouquecer. Quando 

caihares nesta casa, ganhas 10 de paciOncia. 

CASAS DE IMPACIENCIA E DO COVIDIARIO 

Ha dois tipos de casas: as salmão da Irnpaciència, que 

podem ser cornpradas, e as amarelas do Covidiário, que 

podem trazer uma coisa boa ou ma. 

• Sempre que calhar nurna casa de Impaciência que 

não pertença a ninguérn, o jogador pode cornpra-la 

(cartas salmão). 

• Casas de lrnpaciência dos corredores de fora: comprar 

cada uma custa 5 de paciéncia. Quando tens uma da 

mesrna categoria (higiene, cozinha, rnimos ... ), o valor a 

pagar por quern Ia calha é 5 de paciência; se tiveres 

duas, o valor passa a 10; trés, passa a 15. 

• Casas de Irnpaciência dos corredores de dentro: comprar 

cada uma custa 5 de pacléncia. Quando tens uma 

da mesma categoria, o valor a pagar por quern Ia calha 

é 15 de paciência; se tiveres duas, o valor passa a 30. 

• Se calhar doble (ou 6, no caso de urn dado), e der para 

isso, es obrigado a entrar no corredor do melo mais 

prOximo. Nos corredores do rneio sO podes ir em frente, 

nunca virar a esquerda ou a direita. A saida do corredor 

e feita sernpre para a direita, no sentido normal do jogo. 

• Sempre que cair nurna casa arnarela do Covidiário, o 

jogador tern de tirar uma carta. 

• A paciência perdida nas cartas amarelas do Covidiário 

vai para o rneio do tabuleiro (podes escoiher para 

qual dos dois espacos livres, o que tern 1 virus ou 0 

que tern 2). A paciência usada para comprar Casas de 

Impaciência desaparece pelas frinchas da janela. 

• Se cairrnos na casa ocupada por outro jogador, 

cantamos-Ihe ao ouvido e, portanto, roubarnos-lhe 

5 de paciéncia. 

• Os jogadores podem trocar Casas de Irnpaciência 

quando quiserern. Ou comprar uns aos outros. 

• Quando urn jogador perde, as suas Casas de 

lrnpaciéncia são distribuidas pelos outros. Em caso 

de disputa pelas mesmas casas, faz-se urn leiläo. 

A paciência desses negOcios não vai para ninguérn: 

esfurna-se. 

CASA DO VIRUS 

Estés infetado! Tens de ir ja para o hospital. Antes disso, 

por vingança, escoihes urn cornpanheiro para contaminar. 

Depois, lancas os dados. Se calhar 2 (1+1), tens urn 

pequeno acidente a carninho do hospital (Se estiveres a 

jogar so corn urn dado, Iança-o duas vezes). Sais do carro 

para ver os estragos e és atacado e cornido por urn lince-

ibérico. Morres e acabou o jogo para ti. Se não calhar 

2, ficas durante duas jogadas no Hospital. Continuas a 

ganhar paciOncia, se os teus companheiros caIrem nas 

tuas casas. A pessoa a quern passaste a infeçao tarnbém 

tern de Iancar os dados. 

Se calhar 2, vai para o Hospital e e cornido por urn lince no 

carninho. Se não calhar 2, não ficou infetado e continua a 

jogar a partir do sitio onde está, sern ir ao Hospital. 

CASA DO HOSPITAL 

Foste visitar a avO, que fol operada a uma verruga. 

Mas não te deixarn sair antes de seres testado. 

Ficas uma vez sern jogar. Se alguem calhar nas tuas 

casas, paga-te paciOncia na rnesma. 

FINAL DO JOGO 

Os teus companheiros ficaram sem paciência. Todos 

sairarn de casa. Nào aguentararn mais. Ficaste sozinho. 

Liberdade! A prirneira coisa que fazes é despires-te, 

porque agora podes andar nu pela casa. A segunda coisa 

que fazes 6 vestires-te, porque passaste por urn espelho. 
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VIDEOCALLS REDES SOCIAIS MIMOS MUSICA 
Videoconferéncia Twitter e WhatsApp Bolo de chocolate Michael Bolton 

R44IA + gaip 	) RR1r-IA + gaip RR1F-IA + gaip 	
) RRIN1A + gaip 	) 

VIDEOCALLS REDES SOCIAIS MIMOS MUSICA 
Ligar aos pais Instagram e Facebook Café/leite Baby Shark 

RRINIA + gaip ppir-i, + gaip irir-iA + gaip + gaip 

v_CbS AMIZADES MIMOS EXERCICIO 
A Netflix em baixo AIho e alecrimb Vinho/gomas Agachamentos 

RRINIA + gaip RRIr-IA + gaip PRINIA + gaip RRINIA + gaip 

V_CbS AMIZADES EXERCICIO EXERCICIO 
Tebemóvel na sanita Conspiraçöes! boga flu Pilates vegetariano 

RRN1A + galp 3 PRINIA + gaip 	- RRINIA + gaip RRINIA + gaip 



IMPACIENCIA 
E a vez de outro membro da farnilia 

escoiher a mUsica que se ouve na casa 
toda. So para chatear, escolheu Michael 
Bolton. Menos 5, 10 ou 15 de paciencia. 

IMPACIENCIA 
Bolas! Acabou-se o bolo de chocolate! 

Menos 5, 10 ou 15 de paciência. 

IMPACIENCIA 
Twitter e WhatsApp em baixo. 
Menos 15 ou 30 de paciOncia. 

IMPACIENCIA 
Tens de fazer urna videoconferéncia 

corn colegas do trabaiho. 
Menos 15 ou 30 de paciéncia. 

IMPACIENCIA 
E a vez de outro membro da farnilia 

escoiher a mUsica que se ouve na casa 
toda. SO para chatear, escolheu o Baby 
Shark. Menos 5, 10 ou 15 de paciOncia. 

IMPACIENCIA 
Meu Deus! Acabou-se o cafO/leite! Menos 

5, 10 ou 15 de paciéncia. 

IMPACIENCIA 
Instagram e Facebook em baixo. 
Menos 15 ou 30 de paciéncia. 

IMPACIENCIA 
Tens de ligar aos teus pals. 

Menos 15 ou 30 de paciéncia. 

IMPACIENCIA 
Hora de treinar. SessSo de agacharnentos. 

Menos 5, 10 ou 15 de paciência. 

IMPACIENCIA 
Apocalipse! Acabou-se o vinho/as gornas! 

Menos 5, 10 ou 15 de paciéncia. 

IMPACIENCIA 
Urn amigo doido liga-te para te explicar 
que o virus rnorre corn aiho e alecrirn. 

Menos 15 ou 30 de paciOncia. 

IMPACIENCIA 
A Netflix nSa estS a funcionar. 
Menos 15 ou 30 de paciOncia. 

IMPACIENCIA 
Hora de treinar. 

SessSo de pilates vegetariano. 
Menos 5, 10 ou 15 de paciOncia. 

IMPACIENCIA 
Hora de treinar. Sessäo de ioga nu. Menos 

5, 10 ou 15 de paciéncia. 

IMPACIENCIA 
Urn amigo doido liga-te para te explicar 
que o virus foi inventado por cientistas 

chineses para os EUA controlarern 
0 mundo. Menos 15 ou 30 de paciOncia. 

IMPACIENCIA 
o teu telernOvel caiu na sanita e 

Menos 15 ou 30 de paciencia. 



TELEVISAO 	 COZINHA 	 COZINHA 	 HIGIENE 
Canal Panda 	 Ovos podres mexidos 	 Brócolos guisados 	 Pijama 

RRINIA + gaip 	 RRINIA + gaip 	 PRINIA + gaip ' 	 RRINIA + gaip 

TELEVISAO CRIANAS COZINHA HIGIENE 
Dog TV Histôria infantil FIgado cozido Dentes 

PRINIA + gaip PRINIA + gaip 	
, PRIfr1A + gaip F'RINIA + gaip 	/ 

TELEVISAO 	 CRIANAS 	 VIZINHANA 	 HIGIENE 
CMTV 	 Coreografia Baby Shark 	 A espreguiçar-se 	 Banho 

PRIF-IA + gaip 	 + gaip 	 RR1NIA + gaip 	 PRiMA + gaip 

MUSICA 	 CRIAN9AS 	 VIZINHANA 	 VIZINHANA 
Jazz 	 Maquilhagem/barba 	 A tirar macacos 	 A namorar 

PRIMA + gaip 	 PRIMA + gaip 	 PRIMA + gaip 	 PRIMA + galp 



IMPACIENCIA 
Hoje acordaste morto para a vida. 

Não despes o pijama. Os teus 
companheiros de quarentena cornecam 

a ficar deprirnidos corn o teu aspeto. 
Menos 5, 10 ou 15 de paciência. 

IMPACIENCIA 
Calhou-te a ti fazer o jantar. 

Para te vingares, enquanto te empanturras 
corn pão para matar a fome, decides 

fazer brócolos guisados. A tua famIlia fica 
enojada e mal-disposta. Menos 5, 10 ou 15 

de paciência. 

IMPACIENCIA 
Calhou-te a ti fazer a jantar. Para te 

vingares, enquanto te empanturras corn 
pSo para matar a fame, decides fazer ovos 

padres rnexidos. A tua familia fica 
enojada e maldisposta. Menos 5, 10 ou 15 

de pacléncia. 

IMPACIENCIA 
0 cornando da box desapareceu, 

corn a televisão sintonizada no Canal 
Panda. Menos 5, 10 ou 15 de paciência. 

IMPACIENCIA 
Hoje acordaste morto para a vida. 

NSo lavas Os dentes. Os teus companheiros 
de quarentena cornecarn a ficar deprimidos 

corn o teu hátito. Menos 5, 10 ou 15 

de paciencia. 

IMPACIENCIA 
Calhou-te a ti fazer o jantar. 

Para te vingares, enquanto te empanturras 
corn päo para matar a fome, decides fazer 
figado cozido. A tua familia fica enojada 

e mal-disposta. Menos 5, 10 ou 15 

de paciência. 

IMPACIENCIA 
E a vez de outro entreter a crianca rnais 

nova da casa. Tern de ler a rnesma história 
infantil 20 vezes seguidas. Menos 5, 10 

ou 15 de paciência. 

IMPACIENCIA 
0 cornando da box desapareceu, 

corn a televisão sintonizada no Dog TV. 

Menos 5, 10 ou 15 de paciència. 

IMPACIENCIA 
Hole acordaste morto para a vida. 

Não tomas banho. Os teus companheiros 
de quarentena comecam a Scar deprirnidos 

corn o teu cheiro. Menos 5, 10 ou 15 
de paciência. 

IMPACIENCIA 
Alguem da casa vai a janela e ye, 

na varanda do prédio em frente o vizinho 
a espreguicar-se. Não consegue apagar 
a imagem da cabeca. Menos 5, 10 ou 15 

de paciencia. 

IMPACIENCIA 
E a vez de outro entreter a crianca mais 

nova da casa. Tern de fazer a coreografia 
do Baby Shark 20 vezes seguidas. 
Menos 5, 10 au 15 de paciencia. 

IMPACIENCIA 
0 cornando da box desapareceu, 

corn a televisão sintonizada na CMTV. 
Menos 5, 10 ou 15 de paciência. 

IMPACIENCIA 	 IMPACIENCIA IMPACIENCIA 
Alguem da casa vai a janela e ye, 

na varanda do prédio em frente os vizinhos 
a namorarem. Não consegue apagar 

a imagem da cabeca. Menos 5, 10 ou 15 
de paciência. 

IMPACIENCIA 
Alguem da casa vai a janela e ye, 

na varanda do prédio em frente a vizinha 

a tirar rnacacos do nariz. NSo consegue 
apagar a imagem da cabeca. Menos 5, 

10 ou 15 de paciência. 

E a vez de outro entreter a criança 

rnais nova da casa. Tern de deixar que 
a crianca a maquilhe/lhe faca a barba. 

Menos 5, 10 ou 15 de paciencia. 

E a vez de outro rnembro da farnilia 

escolher a rnüsica que se ouve na casa 
toda. SO para chatear, escolheu jazz. 

Menos 5, 10 ou 15 de paciência. 
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Sonhas corn a máquina da Ioica. 
Pior do que isso, a primeira coisa que te 
passa pela cabeca, ainda estremunhado, 

e 'Será que ela também sonhou comigo?". 
A tua sanidade mental já viu meihores dias. 

Perdes 10 de paciência. 

Estas numa videoconferência na 
cozinha e a tua cara-metade aparece de 
cuecas a perguntar se queres namorar. 

Os teus colegas nSo conseguem deixar de 
ver e ouvir o que acabou de acontecer. 

Perdes 15 de pacléncia. 

Acabou-se o papel higienico. 
Lembras-te de que gozaste com as 
palermas que acambarcaram papel 

higlenico e sentes-te ainda mais estUpido. 
Perdes 10 de paciéncia. 

Estã a chover. Não podes sequer 
ir a varanda nem por as bracos fora da 
janela Para uma injecão de vitamina D. 

Perdes 5 de paciencia. 

Para jantar, fazes magret de pato 
corn reducao de Vinho do Porto e vinagre 

balsâmico, acompanhaào de risotto de 
espargos. Passaste duas horas na cozinha. 
Enquanto mastiga, o teu fliho agradece-te 

o almoco. 0 almoco fol fast food. 
Perdes 10 de paciéncia. 

Vais despejar o lixo de mascara na cara, 
como manda a lei. Os teus vizinhos chamam 
a policia porque, aparentemente, nâo basta 

usar mascara: tambem e obrigatario usar 
roupa. Perdes 15 de paciencia. 

Estás a ver uma story de uma amiga no 
Instagram. Ligas a som do telemável no 

momenta em que a amiga diz urn palavrão. 
O teu fliho pergunta-te o quo quer dizer 

pota. Dizes que e uma espécie de lula, mas 
o miüdo duvida. Perdes 5 de paciéncia. 

O vizinho de baixo decidiu fazer 
obras durante a quarentena. 

Perdes 20 de paciencia. 

Neste tempo de carestia, em que o álcool 
e um bern de primeira necessidade, a tua 

muiher usou vodka Para limpar a humidade 
no teto do quarto. Cornecas a procurar 

advogados de divOrcio na internet e perdes 
15 de paciencia. 

O teu fliho esté a fazer as TPC 
de matemática. Pergunta-te o que é a 

dividendo e o quociente. NSo fazes 
a minima ideia. 0 teu fliho anda no 30  ano. 

A vergonha leva-te a perder 10 
de paciencia. 

Vais a uma loja comprar mascaras. 
NSo te deixam entrar porque nâo tens 

mascara. Perdes 10 de paciência. 

A vizinha do lado ouve reggaeton a dia 
todo. E canta. Perdes 10 de paciência. 

Estás na fila do supermercado 
o o tipo a tua frente comeca aos berros 
• contigo porque não estas a distância 
de seguranca. Juras para ti mesmo que 
nunca mais abracas urn desconhecido. 

Perdes 5 de paciencia. 

Comecas a falar corn um veiho amigo 
na internet e quando dás por ti já estão 

apaixonados. Felizmente vivem em 
conceihos vizinhos. Infelizmente o governo 

decide proibir viagens entre conceihos. 
Perdes 15 de pacléncia. 

Um vizinho corn aspiracöes a ser influencer 
no Instagrarn decidiu dar um concerto 

na varanda, sem ninguém Ihe ter pedido 
nada. Perdes 10 de paciência. 

Tomas urn banho de imersäo 
Para descontrair. Assim que te deitas 
na banheira, urn dos teus filhos bate 

A porta a dizer que tern de fazer coca. 
Perdes 10 de paciéncia. 



Jé não tornas banho ha 8 dias e ate o teu 
fiel cão se comeca a afastar de ti. 

Mas 0 gas acabou! E não podes sair a rua 
para comprar mais, tendo a aspeto e o 

cheiro de urn zombie. Então lembras-te de 
que podes encomendar em galp.pt. Em trés 

cliques estás despachado. Encharcas-te 
corn desodorizante para recober a botija 

a porta e ganhas 10 de paciência. 

As praias abriram e estSo 30 graus Ia fora. 
Vestes o teu fato de banho de gala, enches 

a carro elétrico de toalhas e... oh não! 
A bateria esté praticamente descarregada! 
Ns uma cabecada no volante e, corn a dor, 

tens urn momonto eureka: a app da GaIp 
diz-te onde fica o pasta do carregamento 

mais próximo. Ganhas 20 de paciência e urn 
bronze jeitozinho. 

Cruzas-te no suporrnercado corn aquela 
chata que, quando alguern pergunta corno 

está, corneca a queixar-se das varizes. 
Mas ela não te reconheceu porque estavas 

do mascara! Agradecos ao caronavirus 
e ganhas 10 do paciéndia. 

O servico de entrega enganou-se 
e trouxe-te sushi que era para o vizinho 

de baixo. Ganhas 20 de paciOncia. 

Consegues raptar a cão do vizinho de dma. 
Ja tens uma desculpa para passear na rua. 

Ganhas 10 de paciência. 

Os homens que estavam a remodelar 
a casa de banho do vizinho de baixo 

descobriram que estavam infetados corn 
o virus. Deixarn a obra a melo, depois de 

desmontarem a sanita veiha mas antes de 
rnontarem a nova. 0 teu vizinho fica sem 
sanita durante sabe-se Ia quanto tempo. 

Rebolas a rir pelo corredor e ganhas 
30 de paciência.  

Estás a jantar e percebes que a comida nSo 
te sabe a nada. Ficas em pOnico: a perda 
do paladar e urn dos primeiros sintomas 
da Covid-19. Depois lembras-to quo foi a 
tua muiher a cozinhar. Suspiras de alivio e 

ganhas 15 de pacléncia. 

Sais de casa para comprar a PRIMA, 
mas estO esgatada. Gastas a dinhoiro 

em raspadinhas. Não ganhas nada 
e perdes 20 de paciência. 

Vais as compras para comprar fruta. 
Não havia fruta. Compras chocolate. 

Ganhas 10 de paciência. 

Embebedas-te/comes as gomas todas 
que ha em casa. A vida parece sorrir-te. 

Ficas corn paciência perdida pelos outros. 
Lanca as dados: se cair par, ficas 

corn a paciéncia do espaco que tern 2 virus; 
impar, a pacléncia do espaco que 

tern 1 virus. 

Estés ao telefane corn os teus pais, que 
te perguntam so tens saudades. Dizes 

que sim, que tens muitas saudades da tua 
empregada. Achas quo tens rnuita piada e 

ganhas 10 do paciencia.  

Os teus companheiros de casa continuam 
a deixar as luzes acesas. Dás-Ihes urn 

serrnSo sobre coma estSo a contribuir para 
baixar a tua conta bancaria. E explicas-Ihes 

corno so fosses a ser mais ilurninado do 
mundo, corno padem ir ao site galp.pt  para 

saber corno poupar energia em casa. 
Ganhas 15 do paciéncia. 

Levas a bicicleta estática (que sO te 
servia de cabide) para a garagem cornum 
do prédio, na esperanca que urn vizinho 

a surripie. Urn vizinho surripia-a. 
Menos urn mono em casa. Brindas ao 

Iadrão e ganhas 5 de paciéncia. 

A balanca avaria. Ganhas 20 de paciência. 

Descobres o jogo perfeito para jogar 
corn os teus flihos durante a quarentena: 

as escondidas. Eles escondern-se tu finges 
que as procuras, sentadinho no sofa a 
ler urn Iivro. Cansegues despachar trés 

paragrafos. Ganhas 5 de paciencia. 

Os miUdos hoje estiverarn insuportáveis. 
São dez da noite e precisas mesmo de 

urn copo do vinho branco, mas a frigorifico 
estO vazia. Perdes a vontade de viver 

durante uns segundas, ate que te lembras 
de encornendar no UberEats para ir buscar 

a urns loja da GaIp. E corno quem traz 
uma garrafa traz duas, encomendas trés. 

Ganhas 15 de paciéncia 


