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Introdução  
É o final do sec. XV e uma nova era está a despontar. 

Enquanto procuravam por uma nova rota comercial para a 

Índia, os exploradores Europeus descobriram uma nova terra. 

Os primeiros relatos falam de pessoas estranhas, criaturas 

exóticas e riquezas fabulosas. Os capitães e aventureiros 

migram para estas novas terras em busca de ouro. Eles são 

rapidamente seguidos por colonos, soldados, comerciantes e 

missionários, todos procuram a riqueza de um tipo ou de 

outro. Começam a surgir Colónias, e em breve começa a 

concorrência entre as grandes nações da Europa. 
 
Assume o papel de uma das potências coloniais da Europa e 

faz valer os teus direitos no Novo Mundo. Como líder da tua 

nação, há muitos caminhos que levam à vitória: Descobre e 

coloniza as novas terras; adquire bens transacionáveis e 

constrói a tua economia; desenvolve novas tecnologias e 

infraestrutura no teu país de origem; constrói a tua frota 

mercante para dominar as rotas comerciais; e constrói o teu 

exército para defender o que é teu por direito! 
 
O triunfante, deleita-se com riqueza e glória, 
enquanto os vencidos, tornam-se numa nota de 
rodapé dos livros de história. É uma Era dos 
Descobrimentos, é uma Era dos Impérios! 
 

I. Componentes 
 
Tabuleiro O mapa com os continentes Americanos do Norte e 

Sul, no lado esquerdo do tabuleiro está dividido em 9 regiões. 

Cada região tem um bem transacionável associado (por 

exemplo, o Peru tem a prata). No lado direito do tabuleiro estão 

as caixas de eventos. Durante o jogo, os jogadores colocam os 

seus colonos nessas caixas para executar as diferentes ações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caixas 
 

Regiões Eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edifícios Capitais Cada edifício capital tem uma Era (I, II ou  
III) desenhada na parte de trás da peça. Esta é a era 
durante a qual o edifício está disponível. Edifícios 
Capitais dão bónus especiais ao proprietário (como 
colonos, especialistas, ouro, ou pontos de vitória). 

 

x 30 
 
 
 
 

 
Colonos (30 de cada cor: vermelho, amarelo, verde, azul e 

laranja) Os colonos são a unidade básica do jogo. Eles são 

colocados nas caixas de eventos durante o turno para reivindicar 

o espaço e realizar a ação descrita na caixa de evento. 
 

x 5 x 5 x 10 x 10 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialistas (Capitão x 5 por cor; Mercador x 5 por cor, 

Missionaário x 10 por cor, Soldado x 10 por cor). Os Especialistas 

podem executar a mesma função que os colonos básicos, mas 

também têm habilidades extras exclusivas. 

 

x 10 
 
 
 
 
 
 

 

Navios Mercantes (10 Miniaturas de Caravelas) Um navio 

é usado como o Marcador de Turno e um é usado para 
marcar os espaços indisponíveis na doca de colono. As 
outras 8 unidades representam o comércio marítimo, e 
podem ser combinadas com bens transacionáveis para 
formar "conjuntos" que geram rendimento. 



 

$1 $10 

 
 
 

 

Dinheiro: 50 moeda de prata (cada moeda de prata tem 

um valor = 1 Dólar espanhol) , 40 moedas de ouro (cada 

moeda de ouro tem um valor = 10 dólares espanhóis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bens Transacionáveis: (ouro x 5, prata x 6, gado x 3, cacau x 

3, peixe x 3, açúcar x 6, pele x 4, café x 4, tabaco x 5, arroz x 3, 

índigo x 4). Estes são usados para representar o comércio 

realizado por cada Império Colonial. O número na ficha indica a 

quantidade de cada bem transacionável no jogo. 

 
 Nativos Americanos 

 
Pilhagem Extra de 

Conquistador 
 

Pilhagem 

 

Fichas de Descoberta: (16 fichas em cartão) Estas 

são utilizadas para determinar o perigo e a 

recompensa pela descoberta de cada região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baralho de Descoberta: (16 cartas) Estas são utilizadas depois 

de todas as regiões do tabuleiro terem sido descobertas. Elas 

representam descobertas para além das primeiras colónias. 

 

II. Preparação/Começar a Jogar   
Jogadores: Cada jogador escolhe uma cor e coloca as 

peças dessa cor perto de si (a "provisão não utilizada" de 

peças). Cada jogador recebe 10 dólares espanhóis (10 

moedas de prata ou uma moeda de ouro) e cinco colonos 

básicos para começar. No início do jogo, um colono adicional 

de cada jogador é colocado (por ordem aleatória) na Área 

"Ordem de Turno" (ver ordem do turno inicial abaixo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Tabuleiro: Em cada região (exceto Caraíbas) coloca, 

aleatoriamente, uma ficha de descoberta com a face para 

baixo. A região das Caraíbas está disponível para ser 

colonizada desde o início do jogo, e por isso não precisa de 

uma ficha de descoberta. Além disso, coloca um bem 

transacionável, com a face para cima, em cada região. O bem 

transacionável para cada região está  identificado no tabuleiro 

de jogo; por exemplo Peru terá um bem transacionável de 

prata colocado na sua região, no início de cada jogo. 
 
Edíficios Capitais: Separe os edifícios capitais em três 
eras (identificados com os ícones I, II, e III, na parte de trás 
das peças de edifício capital) e coloca-os, com a face para 
baixo, em três montes (um monte por era). Tira, 
aleatoriamente, cinco edifícios capital da Era I e coloca-os, 
com a face para cima, na parte superior do tabuleiro. 
 
Bens Transacionáveis: Coloca os restantes bens 

transacionáveis, virados para baixo, perto do tabuleiro e 
mistura-os bem. Tira, aleatoriamente, quatro bens 
transacionáveis do monte de bens transacionáveis não 
selecionados e coloca-os, com a face para cima, ao lado 
da caixa de evento de bens transacionáveis do tabuleiro. 
 
Navio Mercante: Coloca um navio mercante na 
Caixa de Marinha Mercante 
 
Doca de Colono: Há apenas um número limitado de lugares 

na Doca de Colono que estão disponíveis durante o jogo (o 

número de espaços disponíveis é igual a duas vezes o 

número de jogadores menos um (2xJogadores-1)). Coloca 

um navio mercante no primeiro espaço não utilizado da doca 

de colono para mostrar quais os espaços que não estão 

disponíveis. Por exemplo, num jogo com 5 jogadores, 9 

espaços estarão disponíveis, pelo que os espaços 10, 11 e 

12 seriam bloqueados. Os espaços X e Y são deixados em 

aberto e estão disponíveis apenas para o jogador que possui 

o edifício capital especial relacionado. 
 
Ordem do turno inicial: Um peão de colono de cada cor de 

jogador é colocado de forma aleatória para determinar a ordem 

do turno, para o início do jogo. O jogador que é 1º não recebe 

nenhum dinheiro extra, no entanto, o 2º jogador recebe $1 extra 

(além dos $10 com que começou), o 3 º jogador recebe um extra 

de $2, o 4 º jogador recebe um extra de $3, e assim por diante. 



III. Modo de Jogar  
Visão Geral 
 
O Age of Discovery é um jogo para 2 a 5 jogadores em que os 

jogadores controlam o destino de uma das principais potências 

colonizadoras, após a descoberta de colombo do novo mundo. 

Cada nação vai tentar descobrir e explorar novas regiões 
do novo mundo, para colonizar e dominar essas regiões, 
para construir as suas economias coloniais e as rotas de 
comércio, e para usar a nova riqueza para criar uma nova 
era de prosperidade no seu país de origem.  
As nações são:  
Vermelho: Inglaterra  
Azul: França  
Amarelo: Espanha  
Verde: Portugal  
Laranja: Holanda 
 
Durante o jogo, os jogadores vão realizar turnos colocando os 

seus colonos e/ou especialistas nas Caixas de Evento. Quando 

todos os jogadores tiverem colocado todos os seus colonos e 

especialistas, as Caixas de Eventos serão executadas uma de 

cada vez, de cima para baixo. Quando uma caixa de evento é 

executada, cada colono ou especialista num espaço de uma 

Caixa de Evento executa a ação apropriada para essa caixa. 
 

Nota Histórica: Esta colocação e execução representam 

a alocação de pessoas e recursos de uma nação, bem 

como a formulação de uma estratégia colonial. 

 

As Fases do Turno  
Há 8 turnos no jogo. Turnos 1-3 são da Era I, Turnos 

4 – 6 são da Era II, e Turnos 7 – 8 são da Era III. 
 
Durante cada turno, os jogadores vão executar o seguinte: 
 
A. Colocação de Colono/Especialista: pela ordem 

de turno (a ordem indicada na caixa de Ordem de 
Turno), os jogadores colocam um dos seus colonos 
ou especialistas disponíveis em qualquer caixa de 
evento no lado direito do tabuleiro. 

 
a. Caixa de Evento de Iniciativa, Doca de Colono, Bens 

Transacionáveis, Edifícios Capitais e Guerra: 
 

Colonos e especialistas devem ser posicionados da 

esquerda para a dierita, preenchendo o primeiro espaço 

disponível à esquerda. 

1º 2º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Caixa de Evento de Marinha Mercante e de 
Descoberta:  
Coloca colonos em qualquer lugar dentro desta área. 

 
c. Caixa de Evento de Especialista: Coloca um colono 

no espaço do especialista específico desejado. Um 

total de 5 especialistas estão disponíveis a cada turno 

(há 1 de cada especialista disponível, mais, se um 

jogador quiser, pode pagar cinco de ouro para treinar 

um especialista de qualquer tipo). 

 
 
 
 
 
 

 

O jogador optou por colocar o colono no 
Espaço Mercador e receberá um Mercador 
extra para usar no próximo turno.  

 
Colonos e especialistas são colocados dessa 
maneira até que todos os jogadores não tenham 
mais nenhum. Os jogadores não podem guardar 
colonos ou especialistas para a próxima ronda. 

 
Nota: Alguns jogadores podem ter mais colonos e especialistas 

que outros, devido aos Edifícios Capitais e especialistas 

adquiridos a partir da caixa especialista no turno anterior. Estes 

colonos extras são jogados pela ordem de turno, juntamente 

com os cinco colonos iniciais até que não haja nenhum. 
 
B. Resolução: Cada caixa de evento é resolvido uma de cada 

vez, de cima para baixo (Iniciativa primeiro, Doca de Colono 

em segundo, Bens Transacionáveis em terceiro lugar, em 

seguida, Marinha Mercante, Edifício Capital, Descoberta, 

Especialista e finalmente Guerra, de acordo com as regras 

especiais para cada caixa (ver caixas de evento abaixo). 

Depois de cada uma das caixas de Bens Transacionáveis, 

Marinha Mercante, Edifício Capital, Especialista e Guerra 

terem sido resolvidas, remove todos os colonos e 

especialistas dessas caixas e devolve-os à provisão de não 

usados do jogador respetivo. 
 

Exceção: Os colonos e os especialistas não são 
removidos da caixa de Descoberta, exceto quando 
enviados em expedições de descoberta. 

 
Depois de todas as caixas de evento terem sido resolvidas, 

os jogadores recebem os seguintes benefícios: 
 
C. Rendimento: Todos os rendimentos de Bens Transacionáveis 

/Navios Mercantes são recebidos pelos jogadores. 

 

D. Benefícios de Edifício Capital: Todos os benefícios 

recorrentes (aqueles que são gerados a cada turno) de 

Edifícios Capitais são conquistados pelos jogadores titulares. 

 

O turno é completado com o seguinte: 

 
E. Atualizar Edifícos Capitais: Atualiza o número de edificios 

capitais (tirando-os de forma aleatória a partir do monte 

correto, com a face para baixo, e coloca-os, com a face para 

cima no tabuleiro) para que haja cinco edifícios capitais 

disponíveis para comprar no início de cada turno. Na Era I 

(turnos 1-3) apenas os edifícios da Era I estão disponíveis 

para compra. No final do Turno 3, a Era I termina. Remove 

do jogo todos os edifícios capitais da Era I não comprados e 

coloca cinco edifícios capitais da Era II (novamente tirados 



aleatoriamente) no tabuleiro com a face para cima. No final 

do Turno 6, a Era II termina. Remove do jogo todos os 

edifícios capitais da Era II não comprados e coloca cinco 

edifícios capitais da Era III (mais uma vez tirados 

aleatoriamente) no tabuleiro com a face para cima. Se todos 

os edifícios disponíveis para uma Era forem comprados não 

há edifícios adicionais para colocar. Os Edifícios Capitais que 

são comprados são mantidos à frente do jogador que os 

compra durante todo o jogo, mesmo que seja um edifício de 

usar uma vez (por exemplo New World Cartography). 
 

Nota: edifícios capitais comprados que transmitam 

benefícios em cada turno, irão transmitir os seus 

benefícios ao longo do jogo. Por exemplo, um edifício 

adquirido da Era I que gere um colono adicional 

(Settlers) continua a fazê-lo na Era II e na Era III. 
 
 
 
 
 

Exemplo: No final do Turno 2, há três 
Edifícios Capitais que sobram. 

 
 
 

 

Novas fichas 

da Era I 

 
 
 

 
No início do Turno 3, dois novos Edifícios Capitais 
da Era I são escolhidos aleatoriamente e são 
colocados com os três que sobraram do Turno 2. 

 

F. Atualizar Bens Transancionáveis: Posicina 4 bens 

escolhidos aleatoriamente com a face para cima ao 
lado da caixa de bens transacionáveis do tabuleiro. Os 
Bens Transacionáveis que tenham ficado do turno 
anterior (se houver) são misturados de regresso ao 
monte de bens transacionáveis não selecionados antes 
de escolher os 4 bens transacionáveis disponíveis. 

 

G. Atualizar Marinha Mercante: Coloca um novo Navio  
Mercante na Caixa da Marinha Mercante. (Nota: Isto só 

é feito se a caixa estiver vazia. Nunca pode haver dois 

navios mercantes na Caixa da Marinha Mercante). 

 

H. Tirar Colonos Iniciais: Todos os jogadores tiram cinco 

colonos de graça (da sua cor) da provisão não usada e 
colocam-nos à sua frente. Estes são adicionados a 
quaisquer especialistas ou colonos recebidos de Edifícios 
Capitais ou da Caixa Evento de Especialista. 

 
 

Exemplo: No final do turno, o jogador Vermelho recebe 

5 colonos de graça, um Missionário (o jogador 

vermelho possui o Edifício Capital ' Monastery'), e um 

Capitão (o jogador Vermelho tinha um Colono na Caixa 

Capitão no trilho de Especialista).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Nova Ordem de Turno: Move os colonos da caixa Iniciativa 

para as ranhuras correspondentes na caixa de Ordem de 

Turno. Qualquer jogador que não tenha colocado um colono 

na caixa de Iniciativa tem o seu colono de volta à caixa de 

Ordem de Turno atrás daqueles que o fizeram. Se mais do 

um jogador não colocou um colono na caixa de Iniciativa, os 

seus colonos são colocados nas posições da caixa de 

Ordem de Turno depois daqueles que tinham colonos na 

caixa de Iniciativa e pela mesma Ordem do Turno anterior 

em relação um ao outro. 

Exemplo: No turno 2, a ordem de jogar era 
vermelho, azul, verde e laranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o turno 2, o jogador verde coloca um 

colono na caixa de Iniciativa no espaço "1", e o 

jogador Laranja coloca um colono no espaço "2". 

 

 

 

 

 

 

 

A nova Ordem de Turno, para o turno 3 seria 
Verde, Laranja, Vermelho, Azul (Vermelho e 
Azul foram movidos para a parte de trás da 
ordem, mas mantendo a sua posição relativa). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todos os recursos (ouro, colonos, especialistas, bens 

transacionáveis, navios mercantes, edifícios capitais) são de 

conhecimento público (todos os jogadores devem ser 

capazes de ver o que os outros jogadores têm). Estes 

recursos não podem ser negociados ou partilhados. 

 

J. Avançar o Marcador de Turno: Avança o marcador 
de Turno um turno. 



IV. Especialistas 

 
Durante a Era dos Descobrimentos, os colonos com 

habilidades especiais foram particularmente valioso. 
 
Cada especialista age como um colono, mas 
também tem habilidades únicas. 
 

Capitão: Os Capitães representam os indivíduos 

heroicos que lideraram grandes expedições de 

exploração e comércio. Foi através da experiência 

e esforços desses homens extraordinários que 

uma nova era foi criada. 
 
O capitão conta como dois (2) colonos na caixa de 
evento da Marinha Mercante ou caixa de evento 
Descoberta. Exemplo: Se um jogador tinha dois 
capitães e um colono na Marinha Mercante, isso seria 
o mesmo que se o jogador tivesse aí cinco colonos. 
 

Mercador: Com uma grande quantidade de recursos 

inexplorados e novas matérias-primas, O Novo 

Mundo estava cheio de riqueza e oportunidades de 

negócios. Os Mercadores representam indivíduos 

com talento para empreendimentos comerciais, seja 

uma plantação de açúcar, uma mina de prata, uma 

fazenda de gado, ou um entreposto comercial numa 

terra distante. 
 
Um Mercador tem dois usos possíveis: 1) Ele conta como dois  
(2) colonos na caixa de evento da Marinha Mercante. 2) Se 

colocado na caixa de evento de Doca de Colono, ele gera um 

rendimento, de uma só vez, quando chega no Novo Mundo. 

Ele gera cinco dólares espanhóis ($5) ao jogador proprietário, 

no momento da chegada a uma colónia do Novo Mundo. 

(Nota: isso só acontece quando o mercador chega, não em 

cada turno). Os dólares gerados por um Mercador chegado 

ao Novo Mundo são pagos imediatamente após a chegada, e 

não durante a fase de rendimento. 

Missionário: Para a Europa cristã, o Novo Mundo 

representou uma nova fronteira para 'salvar almas' 

e para espalhar a influência da sua religião no 

mundo. Os Missionários acompanham a maioria 

das expedições de descoberta, conquistas e 

colonização, convertendo os povos nativos do 

Novo Mundo, para que pudessem ser 

incorporados na nova ordem Europeia. 
 
Quando um Missionário chega ao Novo Mundo 
através da caixa de evento de Doca de Colono, gera 
um colono adicional para o jogador proprietário 
dentro da colónia em que ele é colocado. 
 

Soldado: A tecnologia militar europeia (armas, 

cavalos, navios e aço) permitiu aos soldados saquear 

e conquistar culturas nativas nas suas missões pela 

riqueza instantânea e glória. No entanto, assim que 

as colónias eram estabelecidas, os soldados também 

se tornaram necessários para proteger a revidação 

da nova terra da sua nação. 

 
Um Soldado tem duas possibilidades de uso: 1) Ele gera 

rendimento, de uma só vez, para o jogador proprietário, quando 

faz parte de uma expedição de descoberta bem sucedida 

(lançada a partir da caixa de evento de Descoberta). 

 
O valor em Dólares Espanhóis pilhado por cada soldado 

na expedição está exibido na ficha de descoberta.   
Nota: Depois dos soldados gerarem esse dinheiro, 
são removidos do tabuleiro e colocados na provisão 
do jogador. Eles não ficam na colónia (explicado com 
mais detalhes na seção V Descoberta). 

 

Rendimento 
gerado por 

soldado 
 

 

2) Quando os soldados são enviados para o Novo 

Mundo (através da Doca de Colono) são colocados 
numa colónia e podem ser usados para eliminar 

colonos/especialistas de outros jogadores nessa colónia. 

(ver Guerra! abaixo). 
 

 

V. Caixas de Evento  
Ordem de Turno: Cada jogador tem um colono num dos 

espaços numerados. A Ordem de Turno, determina a ordem em 

que os jogadores colocam os seus colonos e especialistas 

(espaço 1 = 1º, espaço 2 = 2º etc.) Também determina o 

vencedor da área de Marinha Mercante, no caso de aí, dois ou 

mais jogadores tiverem o mesmo valor em colonos e/ou 

especialistas (desempate). A ordem do turno também determina 

a ordem em que os jogadores tentam fazer descobertas.  
Cada caixa de Ordem do Turno está dividida por uma linha 
no meio. Isso permite aos jogadores mover as suas peças 
acima ou abaixo da linha durante a fase de colocação de 
colono/especialista para indicar que já agiram. Este 
indicador é uma boa dica visual para os jogadores para 
facilmente verem de quem é o turno para atuar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iniciativa: 
 
A caixa de iniciativa serve duas funções: 1) Fornece 

rendimento a qualquer jogador que colocou aí um colono, 

e 2) determina a Ordem de Turno para o turno seguinte. 
 
Quando resolvida, cada jogador com um colono num 
espaço na caixa de Iniciativa recebe rendimento igual 
ao número desse espaço: 1 Dólar Espanhol ($1) para o 
espaço "1", $2 para o espaço "2", etc. 
 
Nota: Os rendimentos gerados pelo caixa de Iniciativa 

são recebidos imediatamente quando esta caixa é 

resolvida (primeira caixa de evento resolvida).  
No final da Fase de Resolução, move a caixa de Iniciativa 

alinhada para a caixa de Ordem de Turno e remove as peças 

que estavam na caixa de Ordem de Turno. (Isso é discutido 

em detalhes na Seção III). Nova Ordem de Turno). 



Nota: Os jogadores não podem colocar mais de um 
colono na caixa de iniciativa. Os jogadores que não 
colocam um colono na caixa de Iniciativa NÃO 
recebem rendimentos a partir da fase de Iniciativa. 
 
Doca de Colono: Quando resolvida, os colonos colocados na 

Doca de Colono são movidos por ordem ("1" em primeiro lugar, 

"2" em segundo, e assim por diante) para a uma região 

descoberta do Novo Mundo (que teve a sua ficha de descoberta 

removida). O jogador proprietário pode decidir em que região 

descoberta, o colono ou especialista é colocado. Uma vez 

colocado, os colonos não podem ser movidos (a menos que 

autorizado por um edifício capital). O primeiro jogador a ter três 

dos seus colonos numa região recebe o bem transacionável 

dessa região. Quando isso ocorre, a região é agora elegível para 

pontuar pontos de vitória, e assim permanece, a menos que a 

população da colónia seja reduzida para menos de três. 
 
Os espaços X e Y só estão disponíveis para o (s) jogador (es) que 

possuam os Edifícios Capitais relacionados e são resolvidos por 

ordem depois de todos os espaços numerados disponíveis.  
Nota: Com exceção dos soldados, quando um especialista 

chega no Novo Mundo já não transmite nenhum benefício. 

Os especialistas não foram projetados para serem uma 

mercadoria limitada, por isso, se um jogador quiser, os 

especialistas no Novo Mundo podem ser trocados por 

colonos e os especialistas regressam à provisão de reserva 

do jogador (isso não tem efeito sobre o jogo). 
 
Bens Transacionáveis: Quando resolvido, os jogadores com 

colonos nesses espaços escolhem um bem transacionável do 

conjunto de quatro que foram colocados no início do turno. O 

jogador com um colono no espaço "1" escolhe em primeiro 

lugar e assim por diante. Os bens adquiridos são colocados 

viradas para cima à frente do jogador proprietário. 
 
Nota: Os Bens Transacionáveis ficam com o jogador todo o 

jogo (eles não são entregues quando geram rendimento). 
 
Marinha Mercante: Quando resolvido, o jogador com o maior 

valor em colonos e especialistas nesta área ganha um Navio 

Mercante (a partir da caixa de evento da Marinha Mercante). 

Em caso de empate, ganha o jogador mais antigo na ordem de 

turno. Os colonos nesta caixa de evento tem um valor de "1", e 

os Capitães e Mercadores têm um valor de "2". 
 
Edifício Capital: Quando resolvido, os jogadores com colonos 

nesta área revezam-se (da esquerda para a direita), pagando o 

preço correto em Dólares Espanhóis, dependendo da Era ($10 na 

Era I, $14 Na Era II e $20 na Era III), e escolhendo um Edifício 

Capital de entre os disponíveis. Os jogadores podem optar por 

não comprar um Edifício Capital, apesar de terem um colono na 

caixa do Edifício Capital. Não há nenhuma penalidade ou custo 

associado por não fazê-lo. Os Edifícios Capitais que dizem 

"imediatamente" transmitem os seus benefícios no momento em 

que são comprados (Ver Apêndice II para uma descrição completa 

dos benefícios e regras para cada Edifício Capital). 
 
Descoberta: Quando resolvido, os jogadores (pela ordem do turno), 

podem enviar os seus colonos e especialistas na caixa de 

Descoberta numa "Expedição de Descoberta". Quando isso ocorre, o 

jogador anuncia quantos dos seus colonos na Caixa de Descoberta 

vai na expedição, em seguida, escolhe uma determinada região que 

ainda não foi descoberta, e vira a ficha de descoberta nessa região 

para que todos possam ver. Se o valor de colonos e especialistas 

(incluindo soldados) do jogador enviados na expedição for igual ou 

maior que o número 

 
de ícones de Nativos Americanos na ficha de descoberta, então a 

expedição é bem-sucedida. Neste caso, o jogador da descoberta 

recebe uma colono de graça (não um especialista) na região 

recém-descoberta, ganha os Dólares Espanhóis iguais às 

moedas mostradas na ficha de descoberta e quaisquer dólares de 

bónus ganhos de soldados enviados na descoberta (ver soldado 

sob a secção IV Especialistas, acima), (a ficha de descoberta é 

colocado à frente do jogador de modo que os Pontos de Vitória 

possam ser contados no final do jogo).  
 

 Nativos Americanos 
 

Pilhagem Extra de 
Conquistador 

 
Pilhagem 

 
Se o valor de expedição é menor que o número na ficha 
de descoberta, então esta falha. A ficha de descoberta é 
devolvida à região com a face para baixo. Em ambos os 
casos, os colonos e especialistas do jogador que faziam 
parte da expedição são removidos do tabuleiro e 
regressam à provisão não utilizada do jogador. 
 
Nota: Até que uma expedição seja lançada, os colonos colocados na 

caixa de Descoberta permanecem aí. Isso é diferente de todas as 

outras áreas, que são limpas no final de cada turno. 
 
Quando todas as regiões do Novo Mundo forem descobertos, o 

Baralho de cartas de Descoberta é usado. Desse ponto em diante, 

sempre que um jogador lança uma expedição de descoberta, tira a 

carta topo do baralho. Uma expedição do Baralho de Descoberta 

bem-sucedida recompensa o jogador exatamente da mesma maneira 

que a ficha de descoberta com a seguinte exceção: O Baralho de 

Descoberta consiste em locais geográficos específicos (o Mississippi) 

ou regiões não no tabuleiro de jogo (China); por isso, nenhum colono 

é colocado no tabuleiro, como resultado de uma expedição bem-

sucedida do Baralho de Descoberta. A carta de descoberta bem-

sucedida é colocada à frente do jogador da mesma maneira que as 

fichas de descoberta. Quando uma expedição do Baralho de 

Descoberta não for bem-sucedida, a carta é baralhada de regresso ao 

baralho (a área ainda é desconhecida e, por isso, ainda está 

disponível para um jogador que envie uma expedição adequada). 

 
Nota: Os jogadores têm de descobrir todas as regiões do Novo 

Mundo, antes de tentar expedições no Baralho de Descoberta. 

Nota: Os jogadores só podem lançar uma descoberta por turno, 

mas não são obrigados a enviar todos os seus colonos numa 

expedição. Os colonos que ficarem para trás permanecem na Área 

de Descoberta e podem ser usados em futuras expedições. 
 
Especialistas: Quando resolvido, os jogadores recebem o 

especialista mostrado na caixa ocupada pelo seu colono. 

Um jogador que tenha escolhido a caixa de treino pode 

pagar cinco de ouro e escolher um especialista qualquer. Só 

um jogador pode ocupar uma caixa de especialista de cada 

vez e só um especialista pode ser "treinado" por turno, para 

um máximo de cinco especialistas disponíveis por turno. Os 

especialistas tirados nessa fase são colocados à frente do 

jogador proprietário para usar no próximo turno. 
 
Guerra!:  
Quando um jogador coloca um colono na Caixa de Guerra ele está a 

preparar-se para a guerra. Quando a fase de guerra é resolvida, o 

jogador deve decidir se vai ser meramente uma única batalha ou 

uma guerra em grande escala. Um jogador pode declarar 



 
várias batalhas e/ou Guerras em grande escala, 
colocando unidades adicionais na Caixa de 
Guerra (1 conflito por unidade).  
Nota: Não há nenhum benefício especial para um 

jogador que coloca um soldado na caixa de guerra. 
 
Se uma única batalha for declarada, o jogador que a declara 

escolhe uma única região e um único jogador para combater 

nessa região. Uma única batalha não tem custo em dólares ($0).  
Se um jogador declara uma guerra em grande escala, escolhe 

um único adversário. Há batalhas em todas as colónias, onde 

ambos os jogadores tenham pelo menos um colono ou 

especialista e pelo menos um deles é um soldado. O jogador que 

declara uma guerra em grande escala deve pagar $10. 
 
Em cada batalha, cada soldado elimina uma unidade inimiga 

(colono ou especialista). O proprietário do soldado pode 

escolher qual a unidade inimiga que é eliminada pelo seu 

soldado. Todas as mortes ocorrem simultaneamente com as 

unidades a serem removidas DEPOIS de todas as vítimas terem 

sido determinadas (as unidades podem ser derrubadas para 

indicar a eliminação antes de serem removidas).  
Nota: Os jogadores que não estão envolvidos na batalha ou 

guerra não podem emprestar soldados ou serem atacados.  
Exemplo de Batalha: Durante o seu turno, Sean colocou um 

colono na caixa de Guerra. Sean tem dois soldados e três 

colonos no Canadá. Ele declara uma batalha contra Angelo no 

Canadá, onde Angelo tem um soldado e quatro colonos. Sean 

tem dois soldados e pode, portanto, eliminar duas das unidades 

de Sean. Ele escolhe eliminar o soldado de Angelo e um colono. 

Angelo opta por eliminar um dos soldados de Sean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemplo de Guerra: Durante o seu turno, Sean colocou um 

colono na caixa de Guerra. Quando a caixa de Guerra foi 

resolvida, Sean declara guerra à Angelo e paga $10. Sean tem 

soldados e colonos em Nova Granada, Nova Espanha e Nova 

Inglaterra e só colonos na Flórida e no Canadá. Angelo tem 

colonos em Nova Granada, no Canadá, e Nova Espanha, e ele 

também tem soldados na Flórida. Combates ocorrem em Nova 

Granada, Nova Espanha, e na Flórida. Nenhuma batalha ocorre 

no Canadá. Apesar de ambos os jogadores terem colonos no 

Canadá, nenhum deles tem aí um soldado. 

 

VI. Bens Transacionáveis/Navios Mercantes   
Os Bens Transacionáveis representam as economias e o comércio 
de cada Império Colonial. O número em cada ficha mostra a 
quantidade de cada bem transacionável existe no jogo, e não tem 
outra função (ou seja, não é um "valor" do bem transacionável). 
Esta informação é fornecida para que os jogadores possam planear 
adequadamente.  
Os Bens Transacionáveis são adquiridos pelos jogadores numa de 

três maneiras: 1) Por ser o primeiro a ter três colonos numa região, um 

jogador ganha o Bem Transacionável dessa região, ou 2), colocando 

um colono na área de Bens Transacionáveis e selecionando um bem 

transacionável de entre os disponíveis. 3) O Edifício Capital " The 

West Indies Company", permite ao jogador proprietário ganhar um 

bem transacionável aleatório de graça em cada turno. 
 
Uma vez adquiridos, os bens transacionáveis permanecem com o 

jogador durante todo o jogo e geram rendimento ao jogador 

proprietário, no final de cada turno. O valor do rendimento (em 

dólares espanhóis) é determinado pela quantidade e pelo tipo de 

"conjuntos" que forem criados. Os jogadores criam "conjuntos", 

colocando as suas fichas de bens transacionáveis em grupos de 

três ou quatro. Cada ficha só pode ser usado num conjunto. 
 
Nota: Em cada turno, os bens transacionáveis e navios Mercantes 

podem ser reorganizados para formar novos conjuntos. 
 
Quaisquer Três Bens Transacionáveis = $1 (1 dólar espanhol) 
(exemplo: 
 
Indigo, prata, Tabaco). 
 
 
 
 

 

Três do Mesmo Tipo = $3  
(exemplo: Indigo, Indigo, Navio Mercante 
 
 
 
 

 

Quatro do Mesmo Tipo = $6 (exemplo: 

Sugar, Sugar, Sugar, Sugar) 

 
 
 
 

 

Navios mercantes agem como "cartas joker" ao fazer 
conjuntos. Por outras palavras, um navio mercante pode 
ser tratado como qualquer tipo de bem transacionável 
com a finalidade de completar um conjunto. Apenas um 
navio mercante pode ser usado por conjunto. 
 
Nota: Os conjuntos não são trocados, mas geram 
rendimento no final de cada turno. 
 
No final do jogo, os jogadores ganham pontos de vitória 

iguais à quantidade de ouro que ganhem a partir dos seus 

bens transacionáveis e navios mercantes. 
 
Nota: Esta é a quantidade de ouro que ganham de bens  
transacionáveis e navios mercantes só no turno 8, não durante  
todo o jogo 



 
VII. Edifícos Capitais  
Os Edifícios Capitais são comprados pelo jogador com 
Dólares Espanhóis e conferem uma vantagem como 
indicado na Ficha de Edifício Capital. Alguns benefícios 
são de uma só vez e imediatos, e outros (tais como 
edifícios que geram rendimento e especialistas) ocorrem 
a cada turno (ver Anexo II para uma descrição completa 
e as regras para cada Edifício Capital).  
O custo dos Edifícios Capitais aumenta a cada nova 
Era: Cada Edifício Capital comprado custa $10 na Era 
I, $14 na Era II, e $20 na Era III.  
Para uma descrição de como os Edifícios Capitais são 
introduzidos no jogo, ver a Secção III Parte A: Modo 
de Jogar - Edifícios Capitais. 
 

 

VIII. Calcular Pontos de Vitória / Fim 

do Jogo e Vencedor 
 
Os Pontos de Vitória são obtidos três vezes durante o jogo. 

As Colónias do Novo Mundo marcam pontos de vitória no 

final da Era I (final do turno 3), Era II (final do turno 6) e Era 

III (final do turno 8, no final do jogo.). Os Pontos de Vitória, 

de cada jogador, devem ser registados em papel. 

 

Pontuação de uma Colónia no Novo Mundo: 
 
Um jogador deve ter, pelo menos, três ou mais colonos ou 
especialistas numa colónia para que essa colónia possa 
ser pontuada. O jogador com o maior número de colonos 
(incluindo especialistas) numa colónia recebe seis pontos e 
o jogador com o segundo maior número de colonos (mais 
uma vez, incluindo especialistas) recebe dois pontos. 
 
Se houver um empate de dois para o primeiro, cada jogador 

recebe dois pontos (e não é atribuído nenhum ao segundo lugar). 
 
Se houver um empate de três para o primeiro, todos os 
jogadores recebem zero pontos. 
 
Se houver um empate de dois jogadores (ou mais) para o 

segundo lugar, os jogadores recebem zero pontos. 
 
Se só um jogador está numa região e tem três ou mais 
colonos, esse jogador pontua seis pontos (para o primeiro 
lugar), e ninguém fica com os dois pontos do segundo. 

 

Pontuação de Final do Jogo: 
 
O jogo termina no final do turno 8. Quando o jogo termina, cada 

jogador regista os seus pontos de vitória (ver abaixo) e o 

jogador com o maior número de pontos de vitória acumulados, 

ganha. Os Pontos de Vitória são concedidos por: 
 
Descobertas: O número vermelho na ficha de descoberta ou 

carta de descoberta. As cartas e as fichas de propriedade de 

um jogador só são pontuadas no final do jogo. 
 
Colónias: As colónias são pontuadas na maneira descrita em cima. 
 
Edifícios Capitais: Alguns Edifícios Capitais valem pontos 

de vitória ao seu proprietário. Estes são um número a 

vermelho ou pontos por um feito (Por exemplo, o Edifício 

Capital "Marinha" concede 3 PV por Navio Mercante 

detido pelo jogador com o Edifício Capital "Marinha"). 

 
Economia: Os jogadores recebem pontos de vitória igual à 

quantidade de Dólares Espanhóis que os seus bens 

transacionáveis e navios mercantes geram no final do turno 8. 
 
 

Empates: 
 
Se dois ou mais jogadores terminarem o jogo com o mesmo 

número de pontos de vitória, os empates são quebrados da 

seguinte maneira: Primeiro critério de desempate: o jogador que 

ganhou mais pontos de vitória das colónias do Novo Mundo no 

turno 8. Segundo critério de desempate (se necessário): o jogador 

com mais ouro. Terceiro critério de desempate (se necessário): o 

jogador com o maior número de bens transacionáveis. 

 

IX. Estratégia 
 
Existem muitos caminhos para a vitória no “The Age of 

Discovery”. Os jogadores não devem ignorar os pontos de vitória 

gerados por controlar em primeiro ou em segundo lugar as 

colónias no Novo Mundo. As colónias do Novo Mundo são os 

únicos elementos que pontuam pontos de vitória mais do que 

uma vez no jogo. Ao mesmo tempo, é muito difícil de te 

concentrar exclusivamente numa estratégia de colónias no Novo 

Mundo. Outros jogadores vão reconhecer esta estratégia e irá 

tornar-se muito difícil controlar as regiões suficientes para ganhar 

o jogo, quando outros jogadores fazem um esforço concertado 

para confrontar-te no Novo Mundo. Espalhar os teus colonos em 

várias regiões também pode ser perigoso. A súbita explosão de 

colonização por vários oponentes, de uma só vez, irá colocar-te 

numa posição impraticável na mediada que tentas defender-te 

em vários lugares.  
Os jogadores de sucesso, muitas vezes, usam uma estratégia 

dupla para alcançar a vitória. Por exemplo, eles podem-se 

concentrar em controlar uma ou duas regiões, ficar em segundo 

em mais uma ou duas e, em seguida, trabalhar muito no 

desenvolvimento das suas economias (usando o dinheiro 

gerado para adquirir edifícios de capitais conforme necessário). 

Outra abordagem pode ser em acrescentar uma estratégia de 

Novo Mundo através da aquisição de capitães e explorar com 

frequência, usando a exploração para ganhar uma posição no 

Novo Mundo. Há muitas combinações para tentar. Algumas 

funcionam melhor do que outras. Á medidas que os jogadores 

começam a reconhecer as estratégias bem-sucedidas, esperam 

encontrar resistência e estão preparados para adaptar-se aos 

seus adversários. 
 
Uma nota sobre a guerra como uma estratégia; em “The Age 

of Discovery”, a guerra não é uma estratégia dominante por si 

só. Ele é apenas uma ferramenta para fazer pender a balança 

em algumas colónias importantes em momentos chave. 



APPÊNDICE I: Regras para Alterar a Ordem Inicial (só para jogadores experientes): 
 
Em vez de ter a ordem de turno, no início do jogo determinada aleatoriamente, é realizado um leilão. Cada jogador (começando com o mais 

jovem), licita (em Dólares Espanhóis), alternadamente, no sentido horário em redor da mesa. Cada licitação deve ser maior do que a 

licitação anterior ou o jogador pode "passar". O primeiro jogador a passar coloca um colono da sua cor no último espaço disponível de turno 

(o último espaço disponível é igual ao número de jogadores em jogo) na caixa de Ordem de Turno. O próximo jogador a passar, coloca o 

seu colono no próximo espaço disponível de menor número (por exemplo, em num jogo com cinco jogadores, o primeiro jogador a passar 

coloca o seu colono no espaço "5" e o próximo jogador a passar coloca o seu colono no espaço "4 "). 

 

O jogador que colocar o seu colono no espaço "2" paga metade da sua última licitação (arredondado para cima) 
(Exemplo: Se a última licitação foi de $7, então teria de pagar $4). O jogador que assumiu o espaço "2" também 
recebe um especialista de graça à sua escolha se a licitação for$8 ou mais. O jogador que vencer a licitação coloca o 
seu colono no espaço "1", paga toda a sua última licitação, e descobre a região das Caraíbas. 

 
Por descobrir as Caraíbas, o jogador recebe os Dólares Espanhóis mostrados na ficha de descoberta (uma vez que não haviam 

soldados envolvidos na expedição, não há bónus de soldado na pilhagem por esta descoberta) e coloca a ficha de descoberta, 

virado para cima, à sua frente (todas as futuras fichas de descoberta são colocadas viradas para cima à frente do jogador da 

descoberta, também, para que possam manter o controle dos pontos de vitória). O jogador da descoberta coloca um colono (não 

especialista), nas Caraíbas. Este colono NÃO conta como um dos cinco colonos iniciais. 
 

 

APÊNDICE II: Edifícios Capitais  
Era I (11 edifícos no total) 

 

Settlers (X2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1 Colono em cada turno 
 
Monastery .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1 Missionário em cada turno 
 
Trade Routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1 Mercador em cada turno 
 
Training Grounds. . . . . . . . . . . . . . +1 Soldado em cada turno 
 
Indentured Servitude. . . . . . . . . . . . 1 Colono de graça no espaço X na Doca de Colono em cada turno 
 
Conquistador. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Soldado de graça na Caixa de Descoberta em cada turno 
 
Navigator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Capitão de graça na Caixa de Descoberta em cda turno 
 
Conquest of the Inca Empire . . . . . 

  
Tira imediatamente $20 (só uma vez) 
  

Trading Post.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
+$5 em cda turno 
  

New World Cartography . . . . . . . . . 
 
1 Descoberta de graça (e 4 PV) Uma nova terra é descoberta.  
Escolhe uma região que ainda não foi descoberta. Coloca aí um colono de graça.  
Pega na ficha de descoberta e nos Dólares Espanhóis mostrados como de  
costume. 



APÊNDICE II: Edifícios Capitais (continuação) 
 
Era II (13 edifícios no total) 

 

Indian Allies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Coloca imediatamente 2 soldados de graça numa das tuas colónias (numa 

que tenha pelo menos uma das tuas peças coloridas sobre ela). 
 
Privateers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tira $1/navio mercante que possuis de cada jogador, em cada turno. 

Recebe $1 de cada jogador por cada navio mercante que possuis. 
Recolha este dinheiro, em cada turno, após a fase do Rendimento.  

Ship Yards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1 Capitão em cada turno 
 
Cathedral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Missionários adicionam 2 colonos ao chegar ao Novo Mundo (em vez de 1). 
 
Taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +$10 em cada turno (e 2 PV) 
 
University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mover-te para frente numa caixa de evento – usar uma única vez (e 5 PV) 

Este edifício Capital permite que o jogador proprietário mova um colono 

ou especialista em qualquer posição na Doca de Colono, Iniciativa, 

Ordem do Turno, ou caixa de evento Edifício Capital, para a frente. Isso 

pode ser executado em qualquer momento, mas apenas uma vez. 
 
West Indies Co... . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bem Transacionável de graça em cada turno (aleatório) 

Este edifício Capital permite ao jogador proprietário tirar um 
bem transacionável aleatório da provisão no final de cada turno. 

 
Colonization Laws . . . . . . . . . . . . . 

  
1 Colono de graça no espaço Y da Doca de Colono em cada turno. 
  

Rum Distillery. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
+ $3 por cada Bem Transacionável de "Sugar" (açúcar) detido pelo 

proprietário do Edifício (ganho durante a fase de rendimento)) 
 

Marketplace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1 Mercador em cad turno 
 
Military Academy . . . . . . . . . . . . . . +1 Soldado em cada turno 
 
Fortress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1 Soldado em cada turno 
 
Stable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O jogador pode mover 1 soldado de qualquer colónia para uma colônia adjacente 

(uma vez por turno durante a Fase de Benefícios de Edifício Capital) Nota: As 

Caraíbas são adjacentes à Nova Granada, Nova Espanha, e à Flórida. 

 

Era III (10 

 

 
edifícios no total) 
 

 

Militia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
+1 soldado em cada batalha em que o proprietário está defendendo. Qualquer 

batalha em que o jogador proprietário está envolvido e não a causou, ele recebe um 

soldado extra para essa batalha. Este soldado adicional desaparece após o término 

da batalha (a menos que ele seja uma vítima da batalha). 
 

Mercantilism . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PV por Bem Transacionável detido pelo proprietário deste edifício. 
 
Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PV por 2 colonos (e especialistas) no Novo Mundo detidos pelo proprietário do edifício. 

 

Navy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 PV por Navio Mercador pertencente ao proprietário do edifício. 
 
Power.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PV por soldado no Novo Mundo detido pelo proprietário do edifício. 
 
Prosperity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PV por Edifício Capital detido pelo proprietário do edifício.  
Glory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PV por Região Colonizada em Qualquer região com pelo menos um colono ou especialista  

pertencente ao proprietário do edifício.  
Wealth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PV por $5 detidos pelo proprietário do edifício. 
 
Migration.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pode mover até 2 colonos de uma única região qualquer para qualquer outra região (uma única).  

Isto pode ser feito em cada turno durante a Fase de Benefícios de Edifício Capital. 
 
Factory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +$25 

  
em cada turno 

  
(e5 PV) 



APÊNDICE III: Fichas e Cartas de Descoberta 
 

 

Fichas de Descoberta  

$ $/soldado Nativos PV  

1 2 1 4  

1 2 1 4  

1 3 2 4  

1 2 2 4  

1 3 2 4  

2 4 3 5  

2 2 3 5  

2 2 3 5  

1 3 3 5  

1 2 3 5  

2 5 3 5  

3 4 4 6  

4 5 4 6  

3 4 4 6  

4 5 5 7  

2 4 5 7  
     

 
 

 
Cartas Descoberta (usadas após o Novo Mundo estar completamente descoberto)  

 $ $/soldado Nativos PV 

The Mississippi 2 1 3 4 

The Great Lakes 1 2 3 4 

The Pampas 2 1 3 4 

California 2 1 4 4 

Philippines 2 1 4 5 

South Seas 2 1 4 5 

Ethiopia 3 2 4 5 

The Amazon 2 1 4 4 

The Northwest Territory 2 2 4 4 

Australia 2 1 4 5 

Chipongu (Japan) 4 3 5 5 

Siam 4 2 5 5 

Spice Islands 5 3 5 6 

India 6 3 6 6 

Circumnavigate the Globe 8 3 6 6 

China 7 3 6 6 
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Fase do Turno 
 

A . Colocação de Colono/Especialista 
 

B . Reolução 
 

C . rendimento 
 

D . Benefícios de Edifício Capital 
 

E . Atualizar Edifícos Capitais 
 

F .  Atualizar Bens Trasancionáveis 
 

G . Atualizar Navio Mercante 
 

H . Jogadores recebem novos colonos (5 por jogador ) 
 

I .  Nova Ordem do Turno 
 

J .  Avançar Marcador de Turno 
 
 
 

 

Pontos de Vitória 
 

Os Pontos de Vitória são ganhos por: 
 

A . Maioria em cada colónia que tem, pelo menos, 3 colonos ou 

especialistas de um único jogador (no final de cada era): 
 

• 1º lugar 6 PV  
• 2º lugar 2 PV  
• Empates para o 1º, 2 PV para 1º e 0 para o 2º  
• Empates para 2º, 0 PV 

 

B . Edifícios Capitais (como mostrado nos Edifícos) 
 

C . Fazer Descobertas (como mostrado nas fichas e cartas) 
 

D . Economia (PV igual ao $ do rendimento que esse jogador gerou 

no turno 8 só em bens transacionáveis e navios mercantes) 


