
 SUECA  
REGRAS DO JOGO 

NOTA IMPORTANTE: Este documento é um resumo das regras do jogo da sueca; o livro de regras de jogo completo está 
disponível no website oficial da Federação Portuguesa Sueca e Dominó (FPSD). 
 

1. CÓDIGO DE ÉTICA 
Qualquer ação de natureza antidesportiva ou antiética durante os jogos, no seu local de realização ou nas áreas circundantes a ele 
afetas, será considerada uma violação do Código de Ética, e o Kitchener Portuguese Club Inc. (KPCI) pode punir com a perda de 
jogo(s) e/ ou expulsão do campeonato/ torneio/ instalações.  O respeito mútuo entre todos os jogadores, árbitro(s) e/ ou espectador (es) 
é um exigência.  Esse deve ser o objetivo de cada jogador e árbitro, para representar a modalidade da forma mais desportiva e positiva. 
 
O jogo deve-se desenrolar de forma ordeira e todos os jogadores devem ter cuidado com os comportamentos abusivos e ostensivos que 
perturbem o decorrer dos jogos.  É considerado comportamento abusivo as atitudes audíveis, tais como, pancadas fortes na mesa de 
jogo, bater com os pés, suspiros profundos, sinais sonoros, entre outras situações consideradas abusivas.  Não é permitido qualquer 
comportamento que não faça parte do jogo da sueca, nomeadamente a conversa entre os jogadores e entre os jogadores e o público/ 
espectador(es) durante o decorrer uma partida ou jogo. 
 

2. AS CARTAS 
 
2.1 O baralho de cartas é obrigatoriamente fornecido pelo Kitchener Portuguese Club Inc. (KPCI) e deverá estar em perfeitas 

condições para jogar, sem que estas estejam marcadas ou danificadas. 
 
2.2 É utlizado um baralho padrão de cinquenta e duas cartas (52) em que são retirados todos os oitos (8), noves (9), e dezes (10) de 

todos o naipes, ficando o baralho para jogar com quarenta (40) cartas exatas. 
 

2.3 Existem quatro (4) naipes diferentes que são designados da seguinte forma: espadas , copas , paus , e ouros . 
 
2.4 A ordem das cartas em cada naipe considerando o seu valor de vantagem é o seguinte (do menor ao maior): 

 
 
2.5 São atribuídos pontos a algumas cartas e o valor das cartas com pontos é o seguinte: 

a) O valor da carta “Ás”  é de onze (11) pontos; 

b) O valor da carta “Bisca, Manilha ou Sete”  é de dez (10) pontos; 

c) O valor da carta “Rei”  é de quatro (4) pontos; 

d) O valor da carta “Valete”  é de três (3) pontos; 

e) O valor da carta “Dama”  é de dois (2) pontos; 

f) As outras cartas não têm nenhuma pontuação, seja o “Duque” , “Terno” , “Quadra” , “Quina” , e 

“Sena” , todas valendo zero (0) pontos. 
 

2.6 É sempre obrigatório baralhar e cortar as cartas.  O baralhar das cartas terá de ser feito obrigatoriamente ao nívelda mesa de jogo, 
salvo casos de impossibilidade (deficiência motora, outras situações a ser analisadas) de modo a que todos os elementos da mesa 
de jogo possam observar esse ato. Caso isto não seja respeitado, o árbitro ou um jogador adversário pode exigir a repitição do ato. 



 

3. O JOGAR DO JOGO/ PARTIDA 
 
3.1 Para se iniciar um jogo, osquatro (4)  jogadores devem definir aleatoriamente, um (1) jogador para tirar as prmeiras quatro cartas 

do baralho.  Fica definido um jogador para baralhar as cartas, o jogador á sua direita parte e o jogador seguinte dá as quatro cartas.  
A primeira carta é dada ao jogador à sua direita e assim sucessivamente.  A carta de valor mais alto define o prmeiro jogador a dar 
cartas.  Em caso de haver empate, a prmeira carta mais alta que saiu define o primeiro jogador a dar cartas. 

 
3.2 Para o jogo começar as cartas têm de ser preparadas, em que ambas as duplas têm de baralhar as mesmas.  Em primeiro lugar, 

baralha as cartas o parceiro do jogador que vai dar (o “distribuidor”), em segundo lugar baralha o jogador à esquerda e em terceiro 
lugar o respetivo parceiro corta o baralho e o jogador seguinte, dá as cartas.  Uma variação desta regra é permitida, se for 
aprovada pelos quatro (4) jogadores antes da primeira carta do jogo ser jogado - essa variação podera ser o jogador à direita do 
jogador que vai dar cartas, baralha as cartas e o parceiro desse jogador corta o baralho antes que o jogador a dar caras da as cartas. 

 
3.3 O distribuidor deve anunciar em tom de voz suave em primeiro lugar para os restantes jogadores da mesa se vai escolher o trunfo 

por cima do baralho ou por baixo do baralho.  O distribuidor se escolher trunfo por cima fica desta forma com as primeiras dez 
(10) cartas, devendo iniciar a restante distribuição pela sua esquerda.  No caso de escolher o trunfo por baixo começa a 
distribuição pela direira e fica com as ultimas dez (10) cartas. Uma variação desta regra é permitida, se for aprovada pelos quatro 
(4) jogadores antes do primeiro jogo ser jogado - essa variação podera ser o distribuidor não anunciar como vai escolher trunfo. 

 
3.4 O jogo joga-se no sentido anti-horário ao dos ponteiros do relógio, ou seja, o primeiro jogador a jogar uma carta é aquele que se 

encontra á direita do distribuidor.  O primeiro jogador a jogar é livre de jogar a carta que entender. 
 
3.5 O distribuidor deve recolher o trunfo assim que ojogador á sua direita jogar a primeira carta até á sua vez de jogar (veja 

6. Penalizações caso não o faça antes do inicio da segunda rodada). 
 

3.6 Ganha a vaza o jogador que jogar a carta mais alta do naipe de saída exceto nos casos de haver um trunfo ou mais nessa vaza, pois 
ai será ganha pelo trunfo mais alto.  Apenas uma pessoa de cada dupla fica responsável pelo recolher das cartas em cada vaza que 
a sua equipa ganhe.  As vazas ficam agrupadas de acordo com a sequência de jogadas ganhas e têm de ficar voltadas para baixo 
até ao final da partida (veja 6. Penalizações caso as vaza não mantem agrupadas com a sequência de jogadas).  Cada partida é 
composta de dez (10) vazas e uma partida termina quanda as dez (10) vazas são recolhidas. 

 
3.7 O jogador que ganhou a vaza anterior inicia a jogada seguinte apenas quando a última vaza estiver recolhida da mesa de jogo 

(veja 6. Penalizações caso jogue sem a vaza estar recolhida). 
 
3.8 Após uma carta ser jogada na mesa de jogo é considerada como batida, e o jogador não pode voltar a recolher ou pegar na mesma 

(veja 6. Penalizações caso de infração). 
 

4. PONTUAÇÃO 
 
4.1 Ganha a partida a dupla que somar mais pontos e não a dupla que ganhar mais vazas.  As cartas com pontos nas vazas ganhas e 

que são contadas de acordo com os valores descritos acima.  A pontuação máxima de todas as cartas em jogo é de cento e vinte 
(120) pontos. 

 
4.2 Os pontos são atribuídos da seguinte forma: 

a) De zero (0) a sessenta (60) pontos = zero (0) riscos; 
b) De ssessenta e um (61) a noventa (90) pontos = um (1) risco; 
c) De noventa e um (91) a cento e vinte (120) pontos = dois (2) riscos; 
d) No caso de fazer as vazas todas (dez vazas) = quatro (4) riscos. 

 
4.3 Se houver empate de sessenta (60) pontos é considerado jogo nulo e não contará nenhum risco para nenhuma dupla.  Neste caso 

obriga a um novo jogo e o distribuidor será o jogador seguinte. 
 

4.4 Em todos os jogos existe uma folha de jogo que dever ser corretamente preenchida e assinada.  O preenchimento da folha de jogo 
terá de ser efetuado por um jogador da mesa.  Os jogadores adversários devem verificar com muita atenção sempre a marcação 
dos riscos na folha de jogo.  A folha de jogo deve ficar sempre em cima da mesa do jogo.  Em caso de engano na marcação de um 
resultado na folha de jogo, deve ser colocado entre parêntesis a letra “S” por cima ou por baixo do risco(s) mal apontados, 
signficando que esses risco(s) se entram suspenso(s).  Para a maração efetiva de um ou mais riscos (seja, deixaram de estar em 
suspenso), dever ser riscada a letra “S.”  A dupla vencedora do jogo tem de entregar a respetiva folha de jogo devidamente 
preenchida e assinada por ambas as duplas, ao árbitro.  Se for detetado que algum jogador alterou a folha de jogo 
propositadamente, será de imediato penalizado com a perda de todos os riscos daquele jogo e poderá levar à exclusão dos jogos 
no futuros. 

  



5. RENÚNCIAS 
 
5.1 Se algum jogador não assistir ao naipe, voluntária ou involuntariamente, e tiver cartas desse naipe na sua mão, esse jogador estará 

a cometer uma “renúncia.” 
 
5.2 Se for descoberta a renúncia pela dupla adversária (não pelo um árbitro o um espetadore), o jogo deve ser de imediato 

interrompido para que sejam analisadas as vazas.  Caso se confirme a renúncia, a dupla do jogador que praticou o ato perde de 
imediato quatro (4) riscos a favor da dupla adversária. 

 
5.3 No caso de a renúncia ser falsa, a dupla acusada ganhará dois (2) riscos extra, independentemente do resultado verificado na 

continuação dessa partida. 
 
5.4 Depois de iniciada uma nova partida, não são aceites reclamações de renúncias efetuadas em partidas anteriores. 
 

6. PENALIZAÇÕES 
 
6.1 Para a marcação do horário é privilegiado o relógio no portal www.horadomundo.com.  A dupla que voluntária ou 

involuntariamente, se apresentar com atraso à mesa de jogo que lhe corresponda, será penalizada da seguinte forma: 
a) Até cinco (5) minutos de atraso, não se aplicará nenhuma sanção; 
b) De cinco (5) a dez (10) minutos de atraso, perderá dois (2) riscos a favor do adversário; 
c) Acima de dez (10) minutos de atraso, perde o jogo, e será atribuída a pontuação máxima ao adversário. 

 
6.2 É expressamente proibido qualquer conversa entre of jogadores de ambas as duplas durante o desenvolvimento de uma partida.  

Todos os comentários deverão ser efetuados no final de uma partida e, nunca por um tempo superior a um (1) minuto, devendo os 
mesmos serem moderados e num tom de voz sauve.  Quem incorrer em infração sofre em primeiro lugar uma advertêencia ,desde 
que não tenha ido influencia direta no desenrolar do jogo.  Em caso de reincidência ou diálogo com influencia direta no 
desenrolar do jogo, sofre uma penalização de dois (2) riscos a favor da dupla adversária e a partida continua até ao final. 

 
6.3 Um jogador só poderá levantar-se da mesa de jogo com a autorização do árbitro por um tempo que será determinado em função 

da respetiva situação.   Um jogador que se levanta da mesa de jogo sem autorização, é considerado abandono e aplicada derrota à 
sua dupla pelo resultado máximo. 

 
6.4 O distribuidor deve recolher o trunfo assim que ojogador á sua direita jogar a primeira carta até á sua vez de jogar.  Caso não o 

faça antes do inicio da segunda rodada é considerado como uma carta batida (ou seja: considerado um carta  jogado e não pode a 
recolher nem pegar de qualquer maneira). 

 
6.5 O jogador que ganhou a vaza anterior inicia a jogada seguinte apenas quando a última vaza estiver recolhida da mesa de jogo.  

Caso jogue sem a vaza estar recolhida, será penalizado com um advertência, e em caso de reincidência por parte de um jogador da 
dupla, esta perderá um (1) risco a favor dos adversários.  A partida continua a desenrolar-se normalemente até ao final, e 
pontuado como normal. 

 
6.6 O tempo máximo que um jogador tem para jogar uma carta é de vinte (20) dez (10) segundos.  Caso um jogador/ dupla sinta que 

o adversário está a demorar mais tempo que e permitido, deve solicitar um árbitro para a mesa de jogo.  As penalizações para a 
irregularidade do tempo de jogo aplicadas pelo árbitro podem ir desde a advertência verbal até à perda de quatro (4) riscos por 
cada irregularidade. 

 
6.7 No caso de um jogador jogar fora da sua vez, a dupla será penalizada sendo atribuído um (1) risco aos adversários.  A partida 

continua a desenrolar-se normalemente até ao final, e pontuado como normal. 
 
6.8 Um jogador que jogue uma carta e esta saia da mesa de jogo ou caia ao chão, será primeiramente advertido, e em caso de 

reincidênica por parte de um jogador da dupla, esta perderá um (1) risco a favor does adversários.  Se o árbitro denotar que o 
comportamento foi propositado, o infrator será penalizado por mau comportamento e será alvo de uma sanção mais severa. 

 
6.9 Após uma carta ser jogada na mesa de jogo é considerada como batida, e o jogador não pode voltar a recolher ou pegar na mesma.  

Em caso de infração é primeiramente advertido, e em caso de reincidência por parte de um jogador da dupla, esta perderá um (1) 
risco a favor dos adversários. 

 
6.10  As vazas ficam agrupadas de acordo com a sequência de jogadas e têm de ficar voltadas para baixo até ao final da partida.  Não é 

premitido ver as cartas das vazas que já foram recolhidas, nem alterá a ordem delas, sob pena de a dupla adversária ganhar dois 
(2) riscos.  A única exceção para ver a última vaza jogada desde que não tenham sido colocadas novas cartas na mesa.  No caso de 
uma partida onde existe uma renúncia, a mistura das vazas recolhidas origina automaticamente uma penalização de quator (4) 
riscos a favor da dupla adversária dos infratores. 

  


