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Nota do editor
Este documento é um complemento gratuito para o jogo Camisa 12.
Aqui você encontrará uma explicação mais detalhada sobre cada poder dos 
times presentes no jogo, além de curiosidades históricas e temáticas sobre 
os mesmos.
Vale ressaltar que os nomes dos times e seus poderes são paródias (visando 
a Lei 9.610/98) e não temos os direitos das marcas e nomes citados nos 
contextos históricos aqui escritos, tendo intuito apenas informativo e de 
estudo.

crÉditos
Criação do Jogo: Rodrigo Rego
Desenvolvimento do Jogo: Diego de Moraes
Textos temáticos: Rodrigo Rego
Textos explicativos: Diego de Moraes

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-
NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional.
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times brasileiros

Não é a toa que Brasil é conhecido por ser o país do futebol. São dezenas 
de times grandes e importantes para a nossa história. Para o jogo base, 
selecionamos os 12 times brasileiros com maiores torcidas para prestarmos 
homenagens. Outros times poderão aparecer em futuras expansões do jogo.

Os times estão dispostos em ordem alfabética e são:

Academia (paródia do Palmeiras)

Cabuloso (paródia do Cruzeiro)

Colorado (paródia do Internacional)

Democracia (paródia do Corinthians)

Expresso da VitÓria (paródia do Vasco)

Galo Vingador (paródia do Atlético Mineiro)

Glorioso (paródia do Botafogo)

Imortal (paródia do Grêmio)

Leao do Mar (paródia do Santos)

O Mais Querido (paródia do Flamengo)

Soberano (paródia do São Paulo)

Time de Guerreiros (paródia do Fluminense)



academia
O Palmeiras ganhou o apelido de Academia 
do Futebol por conta do timaço dos anos 60, 
que incluía cracaços como Ademir da Guia 
e Luís Pereira. Ver este time que acumulou 
títulos nacionais jogar era “assistir a uma 
aula de futebol”, dizia-se na época.

Mancha
Torcida mais icônica do Palmeiras, a 
Mancha Verde é aguerrida e apoia seu time 
incondicionalmente. Por isso, a Academia 
pode colocar marcadores de Mancha no 
rondel para ao mesmo tempo atrapalhar 
seus adversários e ganhar benefícios.

e no jogo?
Durante a preparação do jogo, coloque os três marcadores de Mancha nos 
espaços de Apito, Luva e Chuteira logo após a linha vermelha no rondel, em 
sentido horário. Durante o jogo, sempre que um jogador movimentar a bola 
para um espaço que contenha um marcador de Mancha, esse marcador 
deve ser movido um espaço para frente, em sentido horário. Espaços que 
contenham um marcador de Mancha são considerados como espaços de 
símbolo coringa para o jogador da Academia, podendo colocar  a peça de 
torcida em qualquer símbolo sem gerar 2 pontos para o oponente. Já para 
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o oponente da Academia, esses espaços sempre geram penalidade, 
mesmo colocando a peça no mesmo símbolo apresentado. 



Cabuloso
O apelido do Cruzeiro teve origem em 2014, 
quando um radialista cruzeirense começou 
a usar o termo para exaltar um time que já 
ganhou praticamente todos os títulos que se 
poderia ganhar.

TrÍplice coroa
O Cruzeiro é o único time a conquistar no 
mesmo ano (2003) a tríplice coroa nacional: 
Estadual, Brasileiro e Copa do Brasil. Por 
isso, o Cabuloso tem 3 marcadores de coroa, 
que pode colocar em cima de espaços no 
rondel para ganhar pontos se o adversário 
parar lá.

e no jogo?
Assim que o jogador do Cabuloso finaliza seu turno, ele pode colocar um 
marcador da Tríplice Coroa em qualquer espaço do rondel que ainda não 
tenha um marcador de Tríplice Coroa.
Quando qualquer jogador movimentar a bola para um espaço com 
marcador de Tríplice Coroa no rondel, o marcador é descartado, 
devolvendo-o para a caixa do jogo. Se quem fez esse movimento 
foi o oponente do Cabuloso, o jogador do Cabuloso marca 4 pontos 
imediatamente. Se foi o jogador do Cabuloso que fez o movimento, 
nenhum efeito adicional acontece.
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Colorado
O apelido faz referência à cor da camisa do 
Internacional: colorado significa vermelho.

CAMPEao de tudo
Entre 2006 e 2011, o Inter colecionou uma 
quantidade impressionante de títulos, 
incluindo o campeonato mundial contra 
o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Por 
conta disso, a própria torcida começou a se 
denominar “campeã de tudo”. Para honrar 
essa fama, sempre que o Colorado dá uma 
“volta olímpica” no rondel, ganha pontos 
extras.

e no jogo?
Sempre que o jogador do Colorado mover a bola no rondel e passar pela 
linha vermelha entre os espaços de Chuteira e Apito, ele marca 1 ponto 
para cada espaço que avançar com a bola após a linha.

Exemplo
A ficha de bola estava no espaço 
de Luva. O jogador decide mover 3 
espaços. Como ele cruzou a linha 
vermelha, ele marca 2 pontos, pois a 
bola avançou dois espaços após a linha.
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democracia
Em plena ditadura militar, o Corinthians de 
1982 a 84 tomava todas as suas decisões 
baseadas no voto, que contemplava do 
presidente ao roupeiro. Com grandes 
craques como Sócrates e Casagrande, a 
Democracia Corinthiana fez história.

FIEL
Maior e mais mítica torcida organizada do 
Corinthians, a Fiel, com seu lugar cativo atrás 
do gol, faz com que qualquer peça colocada 
lá tenha pontuação dobrada.

e no jogo?
Durante a preparação do jogo, coloque os dois marcadores de Fiel nos 
espaços de Apito e Luva logo atrás da ilustração do gol no seu lado do 
estádio.
Quando o jogador do Democracia colocar uma peça de torcida em um 
desses espaços, por cima de um dos marcadores de Fiel, faça o efeito 
imediato daquela peça novamente, seja ele de pontuação ou compra de 
cartas se for uma peça de Mosaico.
O marcador deve ser descartado, ou seja, devolvido para a caixa
do jogo. Ele não será mais usado.
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expresso da vitÓria
Talvez o primeiro grande time brasileiro, 
o Vasco de 1945 a 49 foi conhecido como 
Expresso da Vitória. Base da seleção de 1950, 
ganhou o primeiro título internacional de um 
time brasileiro, o Sulamericano de 1948.

time da virada
O Vasco é o time da virada, canta a torcida 
vascaína para enaltecer a fama do time de 
virar placares adversos, como no célebre 4x3 
na final da Copa Mercosul contra o Palmeiras. 
Por isso, o Expresso da Vitória tende a fazer 
muitos pontos com as cartas de mosaico no 
final do jogo.

e no jogo?
Sempre que o jogador do Expresso da Vitória colocar uma peça em um 
espaço com símbolo diferente do rondel, ele deve comprar duas cartas 
de Mosaico do baralho. Ele fica com uma delas e devolve a outra para o 
fundo do baralho. O oponente do Expresso da Vitória marca dois pontos 
normalmente por conta do posicionamento errado do jogador do Expresso 
da Vitória.
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Galo vingador
O galo é o mascote do Atlético Mineiro, 
adotado na década de 30 para representar 
um time conhecido por ser raçudo, lutar até 
morrer. O Atlético foi o primeiro a usar um 
mascote acompanhando o time no início dos 
jogos, popularizando ainda mais o Galo.

time do impossÍvel
O Atlético que conquistou a Libertadores 
em 2013 fez uma fase de mata-mata 
dramática, sempre saindo em desvantagem 
e conseguindo feitos quase milagrosos. Por 
isso, sempre que o Galo Vingador consegue 
um “feito”, ele ganha pontos extras.

e no jogo?
Durante a partida, sempre que o jogador do Galo Vingador colocar a 
terceira, quarta ou quinta peça de torcida de um mesmo tipo, ele marca 2 
pontos. Isso é considerado um “feito”, uma vez que só existem 5 peças de 
um mesmo tipo no máximo (Olas tem apenas 4).
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glorioso
O apelido do Botafogo veio após a gloriosa 
conquista do Estadual de 1910. Mal se sabia 
na época que o time seria o maior fornecedor 
de jogadores para a seleção brasileira, 
especialmente durante o tricampeonato 
mundial.

Tem coisas que sÓ acontecem...
...com o Botafogo. Essa frase, quase um 
provérbio, reflete como o time pode às 
vezes se dar mal de forma inesperada ou se 
recuperar contra todas as probabilidades. Por 
isso, o poder do Glorioso é sempre um risco: 
você pode se dar muito bem ou se lascar.

e no jogo?
Sempre que mover a bola, o jogador do Glorioso pode escolher entre pegar 
a sua peça do rondel normalmente ou optar por comprar as duas peças 
do fundo da sua pilha, ficando com uma e devolvendo a outra ao topo da 
pilha. Se fizer isso, o jogador do Glorioso não descarta do rondel nem a sua 
peça, nem a do seu oponente.



Imortal
O hino já traz o apelido desde os anos 50, mas 
o “mito” do Grêmio Imortal começou nos anos 
80, e se solidificou após a incrível Batalha dos 
Aflitos. No jogo, o Grêmio venceu o Náutico 
fora de casa, com 4 jogadores a menos, com 
um gol após a defesa de um pênalti.

avalanche
Comemoração típica da torcida gremista, que 
desce as escadarias da arquibancada e vai se 
acumulando junto ao alambrado, causando 
um efeito visual impressionante. Por isso, 
o Imortal pode colocar 2 peças por cima de 
outra peça, simulando a Avalanche. 

e no jogo?
Sempre que for colocar uma peça de torcida, o jogador do Imortal pode 
optar por colocá-la em cima de uma outra peça sua que já esteja no 
estádio. Em um outro turno, ele pode fazer isso mais uma vez, colocando a 
nova peça comprada por cima da primeira.
Dessa forma, o jogador do Imortal pode jogar até duas vezes a mais 
durante a partida.
Peças por baixo de outras não contam para as pontuações imediatas
e finais, nem para pênaltis.
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leao do mar
Nome do hino extra-oficial adotado pela 
torcida do Santos, o nome enaltece não só a 
nobreza do time, mas o fato de estar sediado 
na cidade de Santos, no litoral paulista, ao 
contrário de seus principais rivais.

atleta do sÉculo
Em 1980, Pelé foi eleito pela revista francesa 
L’Équipe como “Atleta do Século”, superando 
mitos do esporte como Jesse Owens e 
Muhammad Ali. O Atleta do Século é usado 
como um peão extra no rondel, que o Leão do 
Mar pode optar por mover sempre que quiser.

e no jogo?
Durante a preparação do jogo, coloque o marcador de Atleta do Século no 
espaço de Apito do rondel.
Durante o jogo, sempre que for o turno do jogador do Leão do Mar, ao 
invés de movimentar a bola, ele pode movimentar o marcador do Atleta do 
Século um espaço em sentido horário e realizar a compra e descarte nesse 
espaço, como se fosse a ficha da bola.

Quando o marcador de Atleta do Século move para um espaço com 
símbolo de Chuteira, o jogador do Leão do Mar marca 2 pontos.
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o mais querido
Em 1927, o Jornal do Brasil fez um concurso 
para eleger o clube mais querido do Brasil. 
Os votos deram ao Flamengo o direito de 
ostentar o título que acabou sendo uma 
profecia auto-realizada: hoje é com folga a 
maior torcida do Brasil.

maior torcida do mundo
A torcida rubro-negra pode se orgulhar 
também de ser a maior do mundo, à frente 
do Chivas do México. Por isso, O Mais 
Querido pode com justiça ocupar um espaço 
a mais no estádio do Camisa 12.

e no jogo?
O último espaço em sentido horário com 
símbolo de Luva na arquibancada do 
oponente d’O Mais Querido pertence ao 
jogador d’O Mais Querido. Seu oponente não 
pode colocar nenhuma peça alí nessa partida.
Dessa forma, o jogador d’O Mais Querido 
colocará uma peça a mais e seu oponente 
uma a menos.
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soberano
O apelido do São Paulo veio quando, entre 
2006 e 2008, o time conquistou 3 vezes 
consecutivas o Brasileirão, feito ainda não 
repetido por outros times. Para consolidar a 
alcunha, o São Paulo é também o time com 
mais Mundiais no Brasil.

goleiro-artilheiro
Rogério Ceni, que atuou pelo São Paulo por 
mais de 20 anos, é com muita folga o goleiro 
com mais gols do futebol mundial. Para 
homenageá-lo, o Soberano usa as cartas de 
pênalti não apenas para decidir empates, mas 
para pontuar no fim do jogo.

e no jogo?
No final do jogo, após marcar os pontos de Mosaico e Fogos, os dois 
jogadores devem revelar suas cartas de Pênalti, mesmo que o jogo não 
esteja empatado. O jogador do Soberano então marca 2 pontos para cada 
peça em sua arquibancada do mesmo tipo que o indicado na sua carta 
de pênalti, e 1 ponto para cada peça em sua arquibancada do mesmo tipo 
indicado na carta do seu oponente.
Se após isso o jogo terminar empatado, a fase de pênaltis é resolvida   
 normalmente.
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time de guerreiros
Com 98% de chances de ser rebaixado, o 
time do Fluminense em 2009 conseguiu 
em 10 jogos uma reação heróica e quase 
impossível para escapar. Apelidada Time de 
Guerreiros, a mesma equipe acabou campeã 
da edição seguinte do Brasileirão.

pÓ de arroz
O pó-de-arroz nasceu como uma 
provocação de torcidas adversárias. Os 
tricolores acabaram assimilando a zoação 
e passaram a comemorar jogando pó-de-
arroz da arquibancada. Por isso, o Time de 
Guerreiros tem um marcador de pó-de-arroz 
para ofuscar a torcida adversária. 

e no jogo?
Após o seu turno, o jogador do Time de Guerreiros pode colocar o 
marcador de Pó de Arroz por cima de duas peças de torcida adjacentes na 
arquibancada do oponente. Ambas as peças deixam de contar para todas 
as pontuações, incluindo as finais e pênaltis.
Uma vez que o marcador foi colocado, ele não poderá mais ser movido. Ou 
seja, o jogador do Time de Guerreiros pode usá-lo apenas uma vez.
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seleÇÕes

A Copa do Mundo é um dos eventos esportivos mais importantes. Para o 
brasileiro então, chega a ser mais importante que as olimpiadas. Portanto, 
não poderiamos deixar de homenagear as grandes seleções que marcaram 
presença nesse grande espetáculo que possui tantos ou mais clássicos que 
as rivalidades entre os times nacionais.

As seleções estão dispostas em ordem alfabética e são:

Alemanha
Argentina

Brasil
Espanha

EUA
FranÇa
Holanda

Inglaterra
ItÁlia
Japao

Portugal
Uruguai
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alemanha
Seleção tetracampeã mundial, a que mais 
participou de finais de Copas do Mundo e 
algoz do 7 a 1.

gegenpressing
A tática criada pelo alemão Jurgen Klopp 
consiste em matar o ataque adversário e 
rapidamente contra-atacar. Para simular 
isso, a seleção alemã pode impedir que 
o adversário descarte uma peça sua, 
descartando outra no lugar.

e no jogo?
Quando o oponente da Alemanha for descartar uma peça de torcida do 
rondel, o jogador da Alemanha pode optar por impedir que essa peça seja 
descartada e descartar a peça do todo da sua pilha no lugar dela.
A peça descartada vai para a frente do oponente da Alemanha 
normalmente.



argentina
A seleção de Maradona e Messi, bicampeã 
mundial e maior rival do Brasil.

la mano de diÓs
Poucos anos após a Guerra das Malvinas, 
Maradona fez um gol escancarado de mão 
contra a Inglaterra em plena semifinal de 
Copa do Mundo e a batizou de Mano de Diós. 
Para homenageá-lo, sempre que a Argentina 
fizer um gol, ela ganha pontos conforme 
o número de ícones de luva visíveis na 
arquibancada.

e no jogo?
Sempre que o jogador da Argentina passar por uma casa de pontuação 
com símbolo de Gol, ele deve contar quandos espaços de Luva estão 
desocupados no estádio todo. Ele então marca 1 ponto para cada um 
desses símbolos.
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Brasil
Time de Pelé, único pentacampeão mundial, 
país do futebol. Se tem algo em que o Brasil 
impõe temor e respeito, é no futebol.

jogo bonito
Para além disso, o futebol brasileiro 
praticamente cunhou o termo futebol-
arte, o Jogo Bonito, de dribles e improviso, 
ao contrário do jogo duro e faltoso dos 
europeus. O Brasil criou uma nova forma de 
jogar futebol, por isso sempre que a seleção 
mantiver a bola no mesmo símbolo do 
rondel, ganhará pontos extras.

e no jogo?
Sempre que o jogador do Brasil comprar uma peça de torcida em um 
espaço com o mesmo símbolo que a ficha de bola estava antes, ele marca 
2 pontos.

Exemplo
A ficha de bola estava no 
espaço de Luva. O jogador 
decide mover 1 espaço, parando 
novamente em um espaço de 
Luva. Então ele marca 2 pontos.
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espanha
Uma nova escola de futebol surgiu com o time 
de Xavi e Iniesta, que ganhou tudo no início da 
década de 2010, inclusive 2 Eurocopas e uma 
Copa do Mundo.

tiki-taka
O estilo de muitos toques e infiltrações que 
caracterizou esse time foi batizado de Tiki-
Taka, e é representado no jogo dando pontos 
extras sempre que a Espanha coloca uma 
peça de torcida entre duas outras.

e no jogo?
Sempre que o jogador da Espanha colocar uma peça de torcida no meio de 
outras duas peças, seja dele ou do oponente, ele marca 2 pontos.

Exemplo
O jogador optar por colocar a peça que 
comprou no espaço de Apito. Como já 
existe duas peças colocadas adjacentes a 
esse espaço, uma dele à direita e uma do 
oponente à esquerda, ele marca 2 pontos.
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Eua
Os EUA têm pouca tradição no futebol 
masculino, mas são com folga o melhor time 
de futebol feminino, com 4 medalhas de ouro 
em Olimpíadas e 4 Copas do Mundo.

we want you
Inspirado no célebre cartaz do Tio Sam 
convocando para a guerra, os EUA são o 
único time que pode “recrutar” peças: em vez 
de uma única pilha para repor o rondel, eles 
têm 2 pilhas, e podem sempre escolher de 
onde querem repor.

e no jogo?
Durante a preparação do jogo, após o jogador dos EUA posicionar as 5 
peças iniciais no rondel, uma em cada face, ele deve dividir a sua pilha de 
peças de torcida ao meio, formando duas novas pilhas, uma com 9 e outra 
com 10 peças.
Sempre que tiver que repor uma peça sua no rondel, o jogador dos EUA 
pode escolher uma das duas peças no topo dessas pilhas.
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franÇa
Seleção bicampeã mundial, incluindo o 
título da Copa da Rússia, e com alguns dos 
melhores jogadores da história, como Zidane 
e Platini.

bienvenue
O time francês é celebrado por abrir as portas 
para muitos descendentes de imigrantes de 
ex-colônias. Por isso, no Camisa 12, a França 
tem o poder único de 2 vezes no jogo pegar 
peças no rondel do time adversário como se 
fossem suas.

e no jogo?
Duas vezes na partida, o jogador da França pode optar por comprar a 
peça do oponente como se fosse sua e descartar a sua como se fosse do 
oponente.
Ao colocar a peça do oponente na sua arquibancada, o jogador da França 
deve virar ela para o verso, indicando assim que essa peça não pertence ao 
seu adversário e sim ao jogador da França.
A peça descartada conta como se fosse da cor do oponente para   
 pontuações de Mosaico normalmente.
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holanda
Seleção muitas vezes finalista, mas 
nunca campeã, esta é a sina da Holanda, 
provavelmente o melhor time que nunca 
ganhou uma Copa do Mundo.

carrossel
Nos anos 70, a Holanda revolucionou o 
futebol com o Carrossel Holandês, um estilo 
de jogo em que os jogadores corriam pelo 
campo todo e trocavam de posição com 
frequência. Por isso, a Holanda pode não 
apenas mexer com a bola no rondel, mas 
rotacioná-lo para alcançar peças distantes.

e no jogo?
Na sua vez, antes de mover a ficha de bola no rondel, o jogador da Holanda 
pode descartar um marcador de Carrossel, devolvendo-o para a caixa do 
jogo, e girar o rondel em qualquer sentido (horário ou anti-horário) um 
espaço. 
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inglaterra
Simplesmente o país que inventou o futebol 
e o popularizou no mundo. Mesmo tendo 
apenas um título em Copas, é sempre uma 
seleção a ser temida.

ultras
São torcedores arruaceiros de times ingleses, 
posteriores aos Hooligans, os Ultras 
aparecem no Camisa 12 como uma habilidade 
inglesa que permite colocar peças em 
qualquer uma das metades do estádio.

e no jogo?
O jogador da Inglaterra pode colocar peças em qualquer espaço do 
tabuleiro, mesmo que seja na arquibancada do oponente. Porém, a partir 
do momento em que a arquibancada do oponente esteja lotada, esse 
também pode colocar peças na arquibancada do jogador da Inglaterra.
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itÁlia
Seleção tetracampeã, que perdeu 2 finais 
para o Brasil, incluindo a de 94, com o 
famoso chute pra fora de Roberto Baggio. 
Mas a Itália foi também algoz do time de 82, 
de Zico e Sócrates, e tem uma camisa que 
impõe muito respeito.

catenaccio
O termo italiano para “retranca”, que designa 
seu estilo muito defensivo, está representado 
no Camisa 12 fazendo com que a Azzurra 
não perca pontos quando coloca peças em 
símbolos diferentes do símbolo do rondel.

e no jogo?
Sempre que o jogador da Itália colocar uma peça em um símbolo diferente 
daquele que ele comprou, o seu oponente não marca 2 pontos como de 
costume.
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japao
Um time de pouca tradição no futebol, que só 
foi popularizado por lá nos anos 90, mas que 
desde então já ganhou 4 vezes a Copa da Ásia 
e está sempre presente em Copas do Mundo.

SÉtimo sentido
Quem viu Cavaleiros do Zodíaco conhece 
a referência nerd: quando um cavaleiro 
concentra seu cosmo, atinge o sétimo sentido 
e pode derrotar qualquer adversário. No 
Camisa 12, o Japão pode gastar marcadores 
de Sétimo Sentido para mover quantos 
espaços quiser no rondel.

e no jogo?
Durante a movimentação no rondel, o jogador do Japão pode descartar 
um marcador de Sétimo sentido para mover 1, 2, 3, 4 ou 5 espaços no 
rondel. Mover 5 espaços significa parar o mesmo lugar em que começou o 
movimento.
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portugal
Uma seleção com pouca tradição em Copas 
mas muitos astros: de Eusébio, um dos 
maiores artilheiros da História, passando 
por Figo e chegando a Cristiano Ronaldo, 
que disputou com Messi ao longo de toda a 
carreira o título de melhor jogador do mundo.

desbravadores
Assim como seus navegadores da Época de 
Ouro, Portugal é premiada quando é pioneira: 
sempre que o time colocar uma peça que 
seu adversário não tenha na arquibancada, 
ganha 1 ponto a mais.

e no jogo?
O jogador de Portugal sempre começa as partidas.
Quando ele compra uma peça de um tipo que seu oponente ainda não 
colocou no tabuleiro, ele marca 1 ponto.
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uruguai
Primeira seleção campeã do mundo, e 
protagonista do Maracanazzo, quando o 
Brasil perdeu a final da Copa em casa de 
virada, o Uruguai tem uma camisa pesada e 
muita tradição.

catimba
Os uruguaios tem um estilo catimbeiro, de 
atrasar o jogo, provocar e parar o lance com 
faltas. Por isso, o Uruguai é o único que pode 
pegar uma peça no rondel antes de se mover.

e no jogo?
O jogador do Uruguai pode realizar a fase de compra antes da fase de 
movimento. Ou seja, ele pode comprar a peça do espaço onde começou 
e depois mover a bola no rondel até 3 espaços normalmente, mas sem 
realizar a compra novamente.
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times internacionais*
Futebol é considerado o esporte mais popular do mundo. Portanto, ao 
redor do globo existem inúmeros times incríveis, com histórias marcantes. 
Selecionamos 8 deles para homenagear aqui, vindos diretamente dos 
campeonatos sulamericanos e europeus.

*Essas cartas de times são cartas promocionais, distribuídas durante a pré-venda do jogo.

Os times estão dispostos em ordem alfabética e são:

Bosteros (paródia do Boca Juniors)

CulÉs (paródia do Barcelona)

FC Hollywood (paródia do Bayern)

Les Parisiens (paródia do PSG)

Merengues (paródia do Real Madrid)

Millonarios (paródia do Riverplate)

Red Devils (paródia do Manchester United)

The Reds (paródia do Liverpool)
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bosteros
Os moradores de La Boca eram conhecidos 
como “boteros”, por usarem botes para 
atravessar um rio próximo. A gozação 
dos adversários transformou o nome em 
“bosteros”, e com o tempo, o termo foi 
adotado pelos torcedores do Boca Juniors.

pressao da torcida
Todo adversário teme jogar na Bombonera, 
estádio do Boca, pela incrível pressão que faz 
sua torcida apaixonada. Para simbolizá-la, 
os Bosteros abrem uma carta de mosaico no 
início do jogo, que vale pontos negativos para 
o adversário, e positivos para si.

e no jogo?
No início da partida, revele uma carta de Mosaico e deixe-a ao lado do 
tabuleiro do estádio.
No final do jogo, o jogador do Bosteros marca os pontos dessa carta de 
Mosaico e o oponente dele perde os pontos que faria com essa carta.
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culÉs
O apelido do poderoso Barcelona denota 
sua origem humilde: vem da época de seu 
primeiro estádio, quando os torcedores que 
sentavam na última fileira da arquibancada 
ficavam com um pedaço do traseiro exposto.

posse de bola
O técnico Pep Guardiola concebeu a ideia 
de que time que mantém a posse de bola 
tem menos chance de tomar gols. A ideia foi 
levada ao extremo pelo time, que conseguia 
manter a bola às vezes por mais de 80% do 
tempo. Por isso os Culés podem, sempre que 
quiserem, jogar duas vezes consecutivas.

e no jogo?
Sempre que quiser, após realizar sua vez completa, o jogador do Barcelona 
pode jogar novamente na sequência. Após o seu lado do estádio estiver 
completo, sempre que seu oponente terminar sua vez, o jogador do 
Barcelona deve mover a ficha de bola no rondel como se fosse sua vez, 
mas não irá comprar e nem descartar as peças do espaço onde parar.
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fc hollywood
Na década de 90, os jogadores do Bayern de 
Munique eram mais comentados em tabloides 
de fofoca do que em jornais de esporte, e com 
isso veio o apelido que perdura até hoje.

bayerndusel
Esse é o termo para o mito futebolístico 
muito difundido na Alemanha de que o Bayern 
ganha seus jogos sempre com um golpe de 
sorte nos últimos minutos. Por isso o FC 
Hollywood começa o jogo com uma carta de 
mosaico extra, e pode escolher uma delas 
para pontuar em dobro no final do jogo.

e no jogo?
O jogador do FC Hollywood começa o jogo com uma carta de Mosaico 
aleatória. No final da partida, ele escolhe uma das suas cartas de Mosaico 
para pontuar em dobro.



les parisiens
O epíteto do PSG vem, claro, da sua cidade 
de origem, expressa na sigla: Paris Saint-
German.

sheik
Em 2011, o PSG foi comprado por um 
sheik árabe, e desde então vem fazendo 
contratações milionárias, retirando grandes 
ídolos de outros times, como Neymar. Por 
isso, os Parisiens podem flipar uma peça na 
arquibancada adversária e contá-la como se 
fosse sua.

e no jogo?
Uma vez na partida, o jogador do Les Parisiens pode, após terminar seu 
turno, virar para o verso uma peça já colocada na arquibancada do seu 
oponente. Essa peça passa a ser do jogador do Les Parisiens e conta para 
suas pontuações imediatas, finais e pênaltis.
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merengues
O apelido dos torcedores do Real Madrid 
se popularizou nos anos 50 e faz referência 
à tradicional sobremesa europeia, feita de 
açúcar e clara de ovos, que é branca como a 
camisa do time.

galacticos
O time formado pelo Real no início dos 
anos 00 incluía Ronaldo, Zidane, Beckham 
e Roberto Carlos. Eram tantas estrelas que 
a equipe ganhou o nome de Galáticos. Por 
isso, sempre que o marcador de pontuação 
dos Merengues estiver em uma estrela, eles 
ganham pontos extras.

e no jogo?
Após terminar seu turno, se o marcador de pontuação do jogador do 
Merengues estiver em cima de uma estrela com número, que são sempre 
múltiplos de 5, ele marca 2 pontos. Isso não acontece na contagem de 
pontos dos Mosaicos e Fogos durante a pontuação final.

Exemplo
O jogador colocou uma peça que te deu 2 
pontos. Ele avança seu marcador para o 
espaço de estrela com número (10), então 
ele marca mais 2 pontos.
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millonarios
Na década de 30, ainda no início do 
profissionalismo no futebol argentino, o River 
Plate fez algumas contratações milionárias 
para a época, o que acabou levando ao 
apelido que dura até hoje.

monumental
Maior estádio argentino desde sua 
construção, o Monumental de Nuñez é a 
casa do River. Para simbolizar as mais de 
100 mil pessoas que o estádio já abrigou, 
os Millonarios começam com 4 peças na 
arquibancada, e podem colocar mais 10.

e no jogo?
Durante a preparação, pegue quatro peças aleatórias do conjunto de peças 
que não está sendo usado nessa partida. Coloque-as nos espaços de 
Chuteira na arquibancada do jogador do Millonarios.
Quando for colocar uma peça no tabuleiro, o jogador do Millonarios 
considera essas peças como se fossem suas e realiza as pontuações 
imediatas contando elas. Ao longo da partida, ele pode colocar uma peça 
por cima de cada uma delas como se não tivesse nenhuma peça em
seu lugar.
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red devils
O apelido do Manchester United teve 
origem no rúgbi: a equipe inglesa de Salford 
teve desempenho tão espetacular em sua 
excursão pela França que foi denominada 
“Diables Rouges”. O treinador Matt Busby 
gostou, traduziu e pegou emprestado para 
seu time.

bolsa de valores
O United teve enorme êxito ao negociar ações 
na bolsa o que inspirou vários outros times 
a seguir o modelo. Por isso os Red Devils 
colocam a moeda do início de jogo no rondel 
e tentam valorizá-la para ganhar pontos.

e no jogo?
Durante a preparação do jogo, coloque a moeda no espaço de Apito do 
rondel. Sempre que qualquer jogador passar com a bola por cima da 
moeda, mova-a para o próximo espaço do rondel em sentido horário.
Quando o jogador do Red Devils comprar uma peça no espaço em que a 
moeda está, ele marca 1 ponto para cada espaço após a linha vermelha
ele está.
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the reds
Se contrapondo ao rival Everton com seu 
uniforme azul e branco, o Liverpool se 
veste totalmente de vermelho, e por isso é 
conhecido como Reds.

you’ll never walk alone
A música símbolo dos torcedores do 
Liverpool, que aproveitaram uma canção 
pop para declarar seu apoio incondicional 
ao time. Por isso, sempre que os Reds 
colocarem uma peça junto ao seu marcador 
de pontuação, ganham pontos extras.

e no jogo?
O jogador do The Reds deve jogar na arquibancada superior do tabuleiro, 
onde começa a trilha de pontuação.
Sempre que o jogador do The Reds colocar uma peça que fique adjacente 
ao seu marcador de pontos, antes de pontuar por ela, ele marca 2 pontos.

Exemplo
O jogador opta por colocar a peça que 
comprou no espaço de Chuteira. Como 
seu marcador de pontos está adjacente, 
ele marca 2 pontos.
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confrontos

Alguns poderes de times podem gerar dúvidas quando colocados um contra 
o outro. Por conta disso, separamos esses confrontos e descrevemos o que 
acontece neles aqui.

VS

VS

VS

academia vs brasil
O Brasil continua marcando 2 pontos se 
mover a bola para um espaço de símbolo 
igual, mesmo que tenha marcador de 
Mancha nele. Porém, a Academia marca 2 
pontos também, pois na colocação conta 
como um símbolo errado.

academia vs itÁlia
Espaços com marcadores de Mancha 
são considerados de símbolo errado até 
mesmo para a Itália. Se ela mover a bola 
para uma ficha de Mancha, a Academia 
marca 2 pontos.

academia vs expresso da vitÓria
O Expresso da Vitória não compra cartas 
por mover para um espaço com um 
marcador de Mancha.
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VS

VS

VS

VS

cabuloso vs leao do mar
Se o Atleta do Século se mover para 
um espaço com uma Coroa, o Cabuloso 
também marca 4 pontos.

franÇa vs Alemanha
A Alemanha não pode impedir a França de 
comprar uma peça alemã.

academia vs leao do mar
Se o Atleta do Século se mover para 
um espaço com uma Mancha, esse 
espaço também é considerado como um 
símbolo diferente, dando 2 pontos para a 
Academia.

democracia vs inglaterra
A Inglaterra não pode colocar peças em 
cima dos marcadores de Fiel.
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VS

VS

VS

VS

imortal vs portugal
Portugal considera apenas as peças 
visíveis do Imortal para ganhar a 
pontuação de Descobridores.

time de guerreiros vs espanha
Se a Espanha colocar uma peça entre 2, 
sendo que uma delas foi coberta pelo Pó-
de-Arroz, ela ainda assim faz a pontuação 
do Tiki-Taka, mas não a da peça coberta.

Imortal vs inglaterra
Quando a arquibancada do Imortal estiver 
completa, ele pode colocar peças do outro 
lado mesmo que ainda não tenha feito 
sua avalanche. O Imortal pode fazer a 
Avalanche em cima de uma peça dele na 
arquibancada da Inglaterra.

o mais querido vs inglaterra
A Inglaterra continua podendo colocar 
peças onde quiser, mas só poderá colocar 
9 peças no total.
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VS

VS

VS

VS

Time de Guerreiros vs imortal
O Imortal não pode colocar peças por 
cima de uma peça coberta pelo Pó-de-
Arroz. O Pó-de-Arroz não pode cobrir uma 
peça com Avalanche.

time de guerreiros vs soberano
Peças cobertas pelo Pó-de-Arroz também 
não pontuam para o Goleiro Artilheiro.

time de guerreiros vs galo vingador
Se o Pó-de-Arroz cobrir uma peça do Galo 
Vingador que ajudaria na pontuação de 
Time do Impossível, ele também cancela 
essa pontuação.

time de guerreiros vs inglaterra
O Pó-de-Arroz precisa cobrir 2 peças 
da Inglaterra necessariamente. Não é 
permitido cobrir uma peça da Inglaterra e 
uma do Time de Guerreiros.
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VS

VS

VS

les parisiens vs franÇa
Les Parisiens não pode virar uma das 
suas próprias peças, que tenha sido 
comprada pela França no rondel. 

culÉS vs inglaterra
Culés só pode jogar 10 peças de torcida 
no total.

les parisiens vs imortal
Les Parisiens não podem virar peças do 
Imortal que estão numa Avalanche.
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Confrontos com times promocionais



VS

VS

les parisiens vs millonarios
Les Parisiens não pode virar as peças do 
conjunto extra de torcida que começam na 
arquibancada dos Millionarios.

millonarios vs time de guerreiros
O Pó-de-Arroz não pode cobrir nenhuma 
das peças do conjunto extra de torcida 
que começam na arquibancada dos 
Millionarios.
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Camisa 12 é um jogo que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado e lançado. 
Desde o momento em que vi esse jogo pela primeira vez, ainda com outro 
nome e nas mãos de outra editora, sabia que queria ter ele na minha estante, 
mesmo que fosse com outro selo sem ser o da Dijon. É aquele tipo de 
jogo que encanta de tão inteligente e inovador ele é. Foram quase 3 anos 
criando e testando poderes junto com o Rodrigo, autor do jogo, sempre 
buscando passar uma experiência hiper temática, com todos os times aqui 
homengeados tendo habilidades com referência às suas histórias.
Espero que todos joguem se divirtam o mesmo tanto que nós nos
divertimos criando esses 32 poderes, e olha, foi MUITO divertido!




