
 
 

 

Este jogo tradicional, tradicionalmente jogado na época natalícia, também é conhecido por “Quino”. 
Em Portugal foi editado pela Karto e pela Majora esta última ainda continua a produzir. Inicialmente as 
pedras do jogo eram em madeira tendo sido substituídas já na década de 1970 pelas de plástico. 
 
Antes de jogar, sem número limite de participantes, estipula-se, se quem ganha o jogo é o jogador que faz 
linha ou o cartão completo, para ser mais rápido joga-se à linha e de x em x jogadas opta-se jogar ao cartão 
completo. 
Depois de se escolher o ou os cartões  “casa-se*” um valor monetário simbólico ou outra forma de 
pagamento por cartão (exemplo 5 ou 10 cêntimos, fichas de jogo, etc), para que haja um motivo de 
interesse no jogo. 
O limite de cartões por participante são os disponíveis no jogo.  
 
Sorteia-se quem é o primeiro a “cantar”, ou seja, quem vai ser o primeiro a tirar as pedras do saco e em 
voz alta prenunciar o número. Este sorteio pode ser feito com cada jogador a retirar uma pedra e o 
número mais alto é o primeiro a iniciar. Nos jogos seguintes a vez passa para o jogador à sua direita. Ganha 
quem primeiro fizer linha ou cartão cheio, caso haja mais que um vencedor em simultâneo divide-se o 
dinheiro/prémio pelos vencedores. 
 
O loto ou quino era e ainda é jogado com a família em que se foi adoptando um método de “cantar” os 
números que vão saindo, dando-lhes alcunhas. Deixo alguns exemplos para que nas vossas noites de festa 
como o Natal digam em voz alta os números assim codificados: 
 

1 – O pilas 
11 – Os cornos da lua 
13 – O azarento 
15 – Quinzinho olha a mamã 
22 – Dois patinhos 
44 – Duas cadeiras 
66 – As mamas da Susana ou diz-se “99”, faz com que os jogadores mais distraídos procurem este número, 
o facto é que não existe pois o jogo termina no 90. 
69 – Badalhoco 
77 – Duas candeias 
88 – Duas cabaças 
90 – Nas ventas ou quando se “canta” 90 (noventa) os restantes jogadores dizem: “Ou vai ou arrebenta”, 
por ser o último número do jogo 
* Casar refre-se a ter que pagar algo para participar. 
 
Por: Paulo Ferreira  
 
 

 

Regras do Loto (Quino) 

Regras aplicáveis aos jogos da Karto e Majora. 


