
Formar um Hexiamante 

 
Material: 
 

 Peças do jogo Hexiamante; 

 

 

Número de participantes: Dois, três ou quatro. 

 
Objetivo: Criar uma não pavimentação de forma a que se obtenha, pelo menos, um espaço vazio 

fechado formado por peças Hexiamante. 

 
Regras: 

1. Os jogadores lançam os estiletes uma vez, começando quem obtiver maior pontuação. Em caso 

de empate, volta-se a lançar. 

2. Colocam-se as peças voltadas para cima de forma que todos os jogadores possam ver as faces 

gravadas. 

3. O primeiro jogador lança os estiletes e coloca o número de peças indicado pelos estiletes. 

4. À exceção da primeira jogada, se o jogador obtiver pontuação 1 ou 2, o número de lados a unir é 

dado pela pontuação obtida no lançamento dos estiletes. Caso não seja possível, o jogador 

passa a vez. 

5. Se no lançamento dos estiletes sair 3, o jogador coloca três peças, à escolha sem a 

preocupação de unir três lados. 

6.  Se o jogador obtiver 0 pontos passa a vez. 

7. O jogo termina quando todas as peças forem colocadas.  



 

 

 

Uma Rota fundada nas memórias do Românico, que convida a uma viagem inspiradora a 

lugares com História, junto de singulares conjuntos monásticos, igrejas, capelas, memoriais, 

pontes, castelos e torres senhoriais, amadurecida em terra forjada de verde, repleta de 

saberes e sabores – o Tâmega e Sousa. 

Em Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, 

Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende descubra um 

excecional património românico, erguido entre os séculos XI e XIV.  

Este legado transporta-o para a fundação da Nacionalidade e ilustra a importância do 

território do Tâmega e Sousa na história da nobreza e das ordens religiosas em Portugal. 
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