
 Fidchell 
 

Antigo jogo de tabuleiro dos povos Celta, Fidchell, também 
chamado de Gwyddbwyll, é cercado por 2 mil anos de lendas 
e mitos sobre suas origens. Embora igual a outros jogos de 
estratégia da família Tafl (jogos nórdicos e celtas), não pode 
ser confundido com o clássico jogo Hnefatafl, o xadrez Viking. 
O centro do jogo representa o espírito da terra e umbigo de 
energia do mundo, a ser conectado com a borda do tabuleiro. 
Existem versões do jogo com 3, 4 e 7 círculos. Aqui temos o 
modelo mais tradicional, com 27 peças para cada lado. 
 

Regras do jogo 
 

O rei é colocado no centro do tabuleiro, onde permanece 
durante todo o jogo. Em seguida, 8 peças brancas e 8 pretas 
são colocadas no tabuleiro, de acordo com a imagem ao lado. 
 

Decididas as cores de cada jogador, as brancas jogam 
primeiro; alternadamente, ambos dispõem suas peças pelas 
casas vazias, já podendo haver capturas. Porém, nessa 
colocação inicial, o rei é considerado uma peça branca. Após 
todas as 27 peças de cada jogador serem dispostas, passam 
a ser movidas, na sua vez, para casas adjacentes vazias pelas 
linhas do tabuleiro, sem poderem pular nenhuma outra peça. 
 

O objetivo das peças brancas é criar uma linha contínua (não 
necessariamente reta) de peças, ligando o rei, que está no 
centro, à linha de borda da circunferência. E o objetivo das 
pretas é atrapalhar ou atrasar as peças brancas nesse 
caminho ou reduzir o número delas a 7, vencendo o jogo. 
 

As pretas podem, durante a segunda etapa, desafiar as 
brancas a vencerem o jogo nos 5 próximos lances, sob pena 
de perder a partida. Porém, mesmo se não conseguir essa 
façanha e no decorrer dos lances, caso as brancas consigam 
capturar uma peça preta, terão o direito de remover duas 
outras quaisquer peças pretas do tabuleiro. 
 

A captura se dá por custódia, quando duas peças de uma cor 
se colocam em ambos os lados no mesmo alinhamento da 
peça do oponente. Ao capturar, o jogador pode fazer um novo 
lance ou mesmo, outras capturas repetidamente. 
 

Uma peça pode se mover e ficar entre duas peças da outra 
cor sem ser capturada, até que uma delas se mova, deixando-
a vulnerável. Peças capturadas ficam de fora até o fim do jogo. 
 

Depois que as 8 peças são dispostas no início do jogo, o rei 
que era considerado peça branca, passa a pertencer a ambas 
as cores, podendo ajudar na captura de peças de qualquer 
cor. Nesse caso, a peça de uma cor que for ladeada pelo rei e 
por uma peça de outra cor, será capturada. 
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Uma versão para iniciantes por ser adotada com a dispensa do desafio dos 5 lances mencionado acima e cada jogador tentando fazer, 

com suas peças, a conexão do rei com o círculo da borda do tabuleiro. Quem conseguir primeiro, ganha o jogo. 


