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CUBA
Um Jogo de estratégia para 2 a 5 
jogadores de Michael Reineck
 e Stefan Stadler
Versão Portuguesa: Paulo Santos

Cuba anterior à revolução: Debaixo de 
circunstâncias turbulentas, as aldeias da 
ilha esforçam-se ao máximo para obter a 
autonomia económica e influência.
Quem pode comprar e vender os seus 
produtos e mercadorias com lucro no 
mercado local ou embarcá-los na sua 
maior parte, nos barcos comerciais?
Quem pode enviar o delgado mais 
indicado ao parlamento para influenciar 
o processo legislativo parlamentar, ou
erguer distilarias, hotéis e bancos no 
momento exacto para beneficiar a sua 
aldeia? 

Objectivo do Jogo
Aquele que tiver o maior número de 
pontos acumulados no final do jogo é o 
vencedor. Os jogadores ganham pontos 
de vitória com o embarque de 
mercadorias a partir do porto, mas 
também com o erguer e uso de edifícios, 
e com o cumprimento dos decretos-lei.
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Componentes do Jogo

1 Tabuleiro de Jogo

5 Tabuleiros de Plantações

25 Cartas de Personagens 
(5 de cada em azul, vermelho, 
amarelo, verde e roxo.

15 Cartas de barcos

exemplo

1 Carta de Jogador Inicial (+suporte)

24 Pequenas Cartas de decretos-lei 

25 Peças de Edifícios

1 Peça de Voto da Câmara Municipal

1 Peça de Veto pela Igreja

5 Peões nas cores dos jogadores 

5 Marcadores nas cores dos jogadores 

54 Peças de Produtos 
(18 octaedros de cada em branco (cana-de-
açúcar), laranja (citrinos) e verde (tabaco))

30 Peças de Mercadorias 
(15 garrafas vermelhas de rum e 15 
caixas castanhas de charutos).

45 Peças de recursos  
(15 cubos de cada em branco (madeira), 
vermelho/acastanhado (pedra) e azul (água)).

60 60 Moedas 
(45 x 1, 25 x 3 e 15 x 5 Pesos)

6 Peças Pretas 

4 Folhas com o 
resumo das regras 

6 Outros 

exemplo serração

6 Subsídios 6 Taxas 

6 obrigações 

exemplo
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Preparação do Jogo
1. Põe o tabuleiro do jogo no meio da

mesa.

2. Posiciona as 25 peças de edifícios com
a face virada para cima, nos espaços
apropriados por cima e ao lado do
tabuleiro do jogo.

3. Alinha separadamente os produtos e
mercadorias por cores, formando
assim o stock geral.
Depois disso, pões 3 peças de cada:
citrino (laranja), cana-de-açúcar
(branco) e tabaco (verde) nos espaços
apropriados do tabuleiro, etiquetados
com os preços de 6.5 e 4 (esta área do
tabuleiro é chamada de “mercado”).
No início do jogo, garrafas de rum
(vermelhas) e caixas de charutos
(castanhas) só são representadas por 2
peças de mercadorias no mercado
(preços 6 e 5).

4. Separa as peças de recursos (cubos)
também por cores – vermelho/
acastanhado (pedra), branco

(madeira) e azul (água) – e coloca-as 
para fora da caixa, formando o stock 
geral.

Nota:Durante o jogo, é importante saber 
distinguir entre recursos, produtos, e 
mercadorias. Existem 3 tipos de recursos 
(cubos), 3 variedades de produtos 
(octaedros), e 2 tipos de mercadorias 
(caixas de charutos e garrafas de rum). Os 
barcos comerciais transportam produtos 
assim como mercadorias. Quando juntos 
são chamados merchandise (artigos para 
venda).  Os recursos não são carregados 
nos barcos.

5. Põe as 6 peças pretas junto ao tabuleiro
do jogo numa posição de fácil acesso

6. Baralha as 15 cartas de barcos e coloca-
as, com a face virada para baixo, num
monte junto ao tabuleiro do jogo.
Depois vira as duas primeiras cartas do
topo do baralho, com a face virada
para cima, colocando-as em cima das
duas primeiras docas do porto (um ou
dois pontos de vitória por
carregamento). A terceira doca no porto
permanece vazia na primeira jogada.

7. Deita outra carta de barco, com a face
virada para cima, na posição indicada
na borda do tabuleiro do jogo, perto
do porto. (O barco está teoricamente
ainda no mar, mas já está na direcção
correcta para alcançar o porto Cubano
na próxima jogada).

8. Existem 24 cartas de decretos-lei, 
divididas em 4 tipos (I a IV), cada um 
deles com 6 decretos-lei. Forma montes 
individuais de 6 cartas por cada tipo de 
decretos-lei; baralha as cartas e coloca-as, 
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com a face virada para baixo, nos 
espaços marcados nas bordas do 
tabuleiro de jogo (na parte superior do 
tabuleiro).
I. Decretos-lei das Taxas
II. Decretos-lei das Obrigações
III. Decretos-lei dos Subsídios
IV. Outros decretos-lei

9. Determina o jogador inicial. Ele
recebe a carta de jogador inicial,
põe-na de pé (com a ajuda do
suporte), e coloca-a à sua frente.

10. Cada jogador escolhe uma cor (azul,
vermelho, amarelo, verde ou roxo) e
recebe:

• Um peão e um marcador na cor
escolhida.

• Um tabuleiro de plantação, também
da cor escolhida. Cada um destes
tabuleiros tem 12 campos (3x4) que
consistem em 1 armazém (com um
lote), um lago, duas regiões
montanhosas, duas florestas, e duas
plantações de tabaco, cana-de-açúcar
e citrinos. A organização dos campos
num dos lados, de todos os tabuleiros,
é igual, mas diferente no outro lado.

Assim, todos os jogadores podem jogar 
com a mesma organização dos campos, 
ou podem decidir escolher o seu tabuleiro 
de plantação individualmente.

 A experiência mostra 
que o plano individual é o 
preferido, porque o jogo é 
mais emocionante dessa 
forma.

• Cada jogador recebe 10 pesos nas
diferentes moedas e coloca-as à sua
frente.

As restantes moedas são colocadas 
ao lado do tabuleiro como sendo o 
stock. 

• 2 Peças de recursos (água, pedra ou
madeira) e 2 peças de produtos à
sua escolha (cana do açúcar, citrinos
ou tabaco).

• Um conjunto de cartas, constituído
por 5 cartas da sua cor (trabalhador,
vendedora, arquitecto, capataz e
presidente câmara).

Será mais fácil se um jogador organizar as 
transacções monetárias com as moedas e 
outro jogador a tomar conta dos movimentos 
dos recursos, produtos e mercadorias..

11. Cada jogador coloca o seu marcador
no espaço de partida no trilho dos
pontos de vitória (o farol do
tabuleiro do jogo) e o seu peão no
armazém no tabuleiro de plantação.
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Modo de jogar 

O jogo desenrola-se por 6 jogadas, em 
cada uma delas são efectuadas 5 fases 
da mesma maneira:

A. Projectos de decretos-lei
(visão geral das potencialidades dos decretos-lei)
B. Fase de Acção
(jogar as cartas de personagens)
C. Fase Parlamentar
(votar nos decretos-lei)
D. Fase dos Decretos-lei
(aplicação dos decretos-lei)
E. Fim da jogada
(preparar a próxima jogada)

Dica para principiantes: Cuba é um 
jogo fascinante com diferentes rumos de 
acção e uma variedade de possibilidades 
estratégicas. Para te tornares familiarizado 
com o jogo, é recomendável que primeiro 
comeces a jogar seguindo as descrições que 
se seguem, sem olhar para as perdas, para 
depois te aplicares no desafio estratégico 
como é exigido (pag.15). Diverte-te!

As 5 Fases de 
uma Jogada

A  Projectos de Decretos-lei
Vira a carta do topo de cada um dos 4 
montes de decretos-lei. As cartas 
permanecem nos seus montes até à 
próxima fase parlamentar, por agora só 
são projectos de decreto-lei – propostas 
que os jogadores observam nesta fase. 

B  Fase de Acção
Visão geral do fluir da fase de acção.

O jogador inicial começa e os outros 
jogadores no sentido horário, jogam um 
após o outro: Cada jogador joga uma 
qualquer carta das suas cartas de 
personagens (colocando-a com a face virada 
para cima à sua frente) e leva a cabo a 
respectiva acção. Quem ganhar pontos de 
vitória, marca-os imediatamente com o seu 
marcador no trilho dos pontos de vitória.

As 5 Cartas de Personagens:

O Trabalhador
(1 voto no parlamento)

Se jogares o trabalhador, podes mover o 
peão na tua plantação em qualquer 
direcção ou deixá-la onde está. Depois, 
“Activas” os 6 campos da tua plantação 
que estão na mesma linha e coluna que a 
tua peça. 

Depois disso, é a vez de jogar do 
próximo jogador. Isto continua até 
que cada jogador tenha jogado 4 
cartas. (cada jogador deita as cartas que 
joga uma em cima da outra, ligeiramente 
sobrepostas; a quinta carta é guardada 
na mão até a fase parlamentar)
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No exemplo da figura (recursos:1x pedra, 2x madeira; produtos: 1x 
citrinos, 1x tabaco).

Tu “usas” a activação dos campos da 
seguinte maneira:

„Lote“
„Stock“

„materiais“

„Recurso“

• Para cada campo activado (excepto
para o armazém ou outros edifícios),
recebes a respectiva peça de recurso
ou peça de produto do stock. Isto
aplica-se também para o campo onde
a tua peça de jogo está parada.
Contudo, uma vez que o trabalhador
só pode usar no máximo 2 campos de
produtos, deves escolher apenas 2
deles. Esta restrição não se aplica aos
campos de recursos.

• Desfazendo-se das peças de água
(entregando-as ao stock geral), o
trabalhador pode usar um campo
adicional de produto activado por
peça de água. Ele pode também usar
peças de água que tenha adquirido na
mesma jogada. Contudo, ele não tem
permissão para usar o mesmo campo
duas vezes.

• Depositas os recursos e produtos no
lote da tua plantação em frente ao
armazém do teu tabuleiro de
plantação.

O lote é apenas um depósito 
temporário para o teu stock pessoal.

O lote é apenas um depósito temporário 
para o teu stock pessoal (recursos e  merchandise)

Nota: da 2ª á 6ª jogada: se jogares o 
trabalhador, toma atenção se o decreto-
lei da Seca está em vigor.

A Vendedora 
(2 votos no parlamento)

Se jogares esta carta, podes executar as 
seguintes transacções tantas quantas as 
quiseres e possas:

• Podes comprar um qualquer número
de peças de merchandise no mercado.
Ao fazê-lo, retiras as peças adequadas
do tabuleiro do jogo e pagas o preço
indicado debaixo das peças de
merchandise. Põe o merchandise no
lote em frente ao teu armazém.

• Podes também vender um qualquer
número de peças de merchandise no
mercado, se os espaços apropriados
para esses artigos estiverem
disponíveis. Ao fazê-lo, pões as peças
no tabuleiro do jogo e recebes do stock
o preço que está indicado por debaixo
dos espaços.

• Se nenhuma peça de um tipo
particular de merchandise estiver
disponível no mercado, podes
comprar também unidades dessas
peças ao stock geral. O custo é de 7
pesos, independentemente do tipo.

• Se o mercado estiver cheio, podes
vender produtos ao stock geral por 1
peso por peça e as mercadorias por 3
pesos por peça.

Campo ativo

Ca
m
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Utilização alternativa da Vendedora: 
Em vez de operares no mercado, podes 
retirar de graça do stock geral:
(1) um recurso de qualquer tipo
(pedra, madeira ou água)  OU
(2) uma unidade de qualquer de 
produto que esteja nesse momento com 
o preço mais baixo no mercado.

Utilização da peça preta:

A aplicação das alternativas para a 
vendedora, arquitecto e presidente de 
câmara: Se utilizares uma delas, então 
cobre o espaço respectivo no tabuleiro 
de jogo com uma peça preta.
Desta forma, cada alternativa só pode 
ser utilizada uma vez por jogada.

O Arquitecto 
(3 votos no parlamento)

Se jogares esta carta, podes escolher um 
edifício do stock (do tabuleiro ou ao 
lado dele) e coloca-o (“constróis”) em 
qualquer campo do teu tabuleiro de 
plantação, inclusive no lago, na região 
montanhosa ou “por debaixo” da peça 
do trabalhador, mas não em cima do 
armazém ou por cima de outro edifício. 

Para construíres, tens de dar recursos ao 
stock geral. O montante de recursos 
exigido está escrito na parte superior da 
peça do edifício.
Para construíres a fábrica de charutos, tens 
de pagar 2x pedra e 2x madeira

Fábrica de charutos 
Custos de Construção:
2 x Madeira+ 2 x Pedra

Nota: da 2ª á 6ª jogada: se jogares o 
arquitecto, toma atenção se o Decreto-Lei 
da Construção está em vigor. 

Utilização alternativa para o arquitecto: 
Se fores o primeiro jogador a jogar esta 
carta na jogada sem que construas um 
edifício, podes ganhar 2 pontos de 
vitória; o segundo jogador ainda ganha 
um ponto de vitória (para saber como 
utilizar a peça preta ver o desenho a 
seguir).

O Capataz  
(4 votos no parlamento)

Com o capataz, podes usar as funções 
dos teus edifícios (apêndice página 13)
Tens 2 hipóteses:

(1) Usas, por qualquer ordem, todos 
os edifícios que estão na mesma 
linha ou coluna que o peão, incluindo 
o edifício que possa estar por debaixo
do peão (não importa se a carta do 
trabalhador já tenha sido jogada).

(2) Podes usar um qualquer dos teus 
edifícios.

Um edifício, o armazém, já existe no 
tabuleiro da plantação. Se o usares com 
o teu capataz, pode colocar – que
significa “armazenar” aí – todos os 
produtos que tiveres nesse momento. 
Isto é importante uma vez que os 
jogadores devem entregar ao stock

8
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Cada navio pode transportar no 
máximo 5 peças definidas de 
merchandise (produtos e 
mercadorias).

todos os produtos que não tenham sido 
armazenados no final de cada jogada. 
Não tens que pôr as mercadorias e os 
recursos no armazém.

O merchandise (produtos e mercadorias) 
que estão no lote e no armazém estão 
disponíveis em qualquer altura, não 
importa onde está o peão.

Presidente de Câmara 
(5 votos no parlamento)

Se jogares a carta do presidente de 
câmara, podes abastecer um barco à tua 
escolha que esteja no porto com um 
qualquer número de peças de 
merchandise e ganhas pontos de vitória 
por esta acção.
Só podes abastecer um navio!
Não tens permissão para dividir o 
fornecimento entre vários navios.

• Se abasteceres um navio com
merchandise, coloca os produtos 
adequados ou mercadorias nos 
respectivos lugares marcados na carta do 
navio. Cada navio só transporta essas 
peças de merchandise, caso tenha espaço 
disponível, e é considerado
“completamente cheio” quando cada um
dos 5 espaços estiver coberto com uma
peça de merchandise.

• Dependendo da posição do navio no
porto, ganhas 1,2 ou 3 pontos de
vitória por cada peça de
merchandise que forneceste ao
navio nessa jogada.

• Todos os navios permanecem no
porto até ao final da primeira jogada

Nota: da 2ª á 6ªjogada: se jogares o 
presidente de câmara, toma atenção se o 
Decreto-Lei do Porto está em vigor. 

Utilização alternativa do 
Presidente de Câmara:
Se jogares o presidente de Câmara, podes 
também renunciar ao abastecimento de 
um navio. O primeiro jogador a fazê-lo 
numa jogada recebe 4 pesos; o segundo 
jogador ainda recebe 2 pesos.
 (para saberes como usar a peça preta, vê a situação do 
arquitecto - página 8)

Mudar o jogador inicial no 
final da fase de acção:
Depois de todos os jogadores terem 
jogado 4 cartas e efectuado as acções 
apropriadas, uma novo jogador inicial é 
imediatamente determinado:
• O jogador cuja última (quarta) carta

tenha o maior valor torna-se no novo 
jogador inicial. (ele recebe agora a carta 
de jogador inicial).

• Se mais do que um jogador tiver
jogado a carta com o maior valor, como 
sendo a quarta carta (exemplo Presidente 
de Câmara), o jogador que jogou a sua 
carta em último lugar, torna-se no 
jogador inicial.

C  Fase Parlamentar
Dois dos quatro decretos-lei são agora 
seleccionados e aprovados da seguinte 
maneira:

• Cada jogador revela a sua 5ª carta de
personagem (a carta que não jogou
durante a fase de acção) e mostra
quantos votos ele tem no parlamento:
As diferentes personagens têm valores
diferentes conforme está indicado nas



cartas (1 a 5). O valor é igual ao 
número de votos que um jogador 
tem no parlamento nessa jogada.

• Quem tenha construído a Câmara
Municipal (Town Hall) e a tenha
usado com o capataz, recebe 2 votos
adicionais.

• Depois os jogadores têm a
oportunidade de comprar votos
adicionais: Cada voto custa um
peso. Para o fazer, cada jogador pega
na quantidade de dinheiro que ele
pensa ser o que precisa, segura no
dinheiro e esconde-o com a mão
fechada, em cima da mesa. Todos os
jogadores apostam ao mesmo tempo.
Quem não quiser ou não é capaz de
comprar votos, aposta com a sua
mão vazia. O jogador que tiver o
maior número de votos no total
(cartas + votos comprados), depois
da aposta, selecciona 2 decretos-lei e
aprova-os como se segue:

• Cada decreto-lei seleccionado é
posto no espaço adequado da sua
secção no parlamento (I a IV) e
produz efeitos imediatamente. Se
outro decreto-lei já estiver nesse
espaço, torna-se inválido, pelo
que deve ser removida do jogo.

• Se mais do que um jogador tiver
o maior número de votos, depois
da primeira aposta, os jogadores 
empatados podem por mais uma 
vez comprar votos. No caso de 
prevalecer o empate, o jogador 
inicial ou o jogador empatado que 
segundo a ordem dos ponteiros 
do relógio, é quem está a seguir 
ao jogador inicial, é o vencedor.

• Todo o dinheiro investido nos
votos é colocado no stock geral.
Todos os jogadores têm de pagar o
que apostaram, mesmo que não
tenham conseguido a maioria.

Nota: da 2ª á 6ª jogada: não é 
permitido comprar votos se o 
Decreto-lei da corrupção estiver em 
vigor.

• Coligações não são permitidas.

D  Fase dos decretos-lei
Agora, os decretos-lei em vigor (máximo 
de 4) são postos em acção – o mais cedo 
possível. Isto é feito segundo a ordem 
descrita a seguir (I a IV):

(I)Decreto-lei das Taxas (tax)

No início do jogo, a taxa é de 2 pesos. 
Quando o decreto-lei tiver sido 
substituído por um novo, a taxa pode 
agora variar entre 1 e 5 pesos. Contudo, 
1 desses decretos-lei é diferente: as taxas 
são impostas de acordo com o número 
actual dos edifícios de um jogador.

• Se pagares as taxas ao stock de
acordo com o decreto-lei em vigor,
ganhas 2 pontos de vitória, se não
puderes ou não quiseres pagar, claro
que não ganhas nada.

(II)Decreto-lei das 
Obrigações (duty)

Adicionalmente às taxas, é também 
suposto que os jogadores dêem recursos 
ou produtos ao stock geral. No início do 
jogo, a obrigação é de 1 citrino. 
Baseando-se num novo decreto-lei, a 
obrigação pode ser agora de 1x cana-de-
açúcar, 1x tabaco, 1x água ou 2 recursos 
ou produtos de qualquer tipo. 

10



11

Contudo, pode também voltar a ser 1x 
citrino.

• Se cumprires com o decreto-lei da
obrigação actual, ganhas como nas
taxas, 2 pontos de vitória. Se não
puderes ou não quiseres pagar, claro
que não ganhas nada.

Nota: Se cumprires com os decretos-lei 
das taxas assim com os das obrigações, 
ganhas um ponto de vitória adicional 
– por exemplo um total de 5 (2+2+1).

(III)Decreto-lei dos Subsídios
(subsidy)
No início do jogo, ainda não existem 
subsídios. Quando um decreto-lei de 
subsídios é aprovado durante a primeira 
fase do parlamento, os jogadores podem 
agora receber pontos de vitória 
adicionais, se reunirem os requisitos, 
mas não têm de pagar ou entregar nada!
De acordo com o decreto-lei dos 
subsídios em vigor, podes ganhar um 
ponto de vitória por:
• Cada um dos teus edifícios no teu

tabuleiro de plantação;
• Cada um dos teus campos de recursos

desocupados;
• Cada um dos teus campos de produtos

desocupados;
• Cada uma das tuas peças de água (no 

máximo de 7 de pontos de vitória)
• Cada um dos teus votos no parlamento 

(neste caso, só conta o valor da respectiva carta 
de personagem; votos por posse da câmara 
municipal ou votos que tenhas comprado não 
contam);

• Por cada 3 dos teus pesos (no máximo de
7 pontos de vitória).

(IV)Outros decretos-lei
(maker, drought, building, habor e corruption)

Existem 2 decretos-lei do Mercado que 
regulam a quantidade de produtos que 
se oferece no mercado local. Se um 

decreto-lei do mercado for aprovado 
no parlamento, agora os jogadores têm 
de cumprir a legislação: 

Um decreto-lei de Mercado diminui a 
quantidade de produtos oferecidos, 
retirando do mercado 2 unidades de 
citrinos, tabaco e cana-de-açúcar.
O outro decreto-lei, aumenta a 
quantidade de produtos de produtos 
oferecidos, adicionando ao mercado 2 
unidades de cada um dos três produtos.
Três outros decretos-lei que só se 
aplicam se usarem determinadas cartas 
de personagem:

1) Decreto-lei da Seca (drought act):  Se
jogares o trabalhador, só podes utilizar
um campo de produto activado.
(contudo, tens ainda a possibilidade de usar
(adicionalmente) campos de produtos, se
entregares peças de água. Os recursos não
são afectados por este decreto-lei).

2) Decreto – lei da Construção (building
act): Se jogares o arquitecto, tens de
pagar 2 pesos adicionais para ergueres
um edifício.

3) Decreto-lei do Porto (habor act): Se
tiveres completado o carregamento de
um navio, usando o presidente de
câmara ou uma filial, o navio deixa o
porto imediatamente. Todos os
restantes navios movem-se para baixo
em uma doca.
(ver “Fim de uma Jogada”) na página 12.

O decreto-lei da Corrupção (corruption act) 
aplica-se na fase parlamentar: Ele proíbe 
a compra de votos. Neste caso, só o valor 
das 5 cartas de personagens contam (mais 
2 votos da Câmara Municipal se a tiveres)
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E  Fim de uma Jogada
• Os jogadores devem entregar ao

stock geral, todos os produtos que
ainda estejam no lote. Os produtos
que estão no armazém podem ser
utilizados na próxima jogada.

• Os recursos e as mercadorias
permanecem no lote.

• Os barcos que estejam
completamente carregados deixam o
porto. A sua carga é colocada no
stock geral e a carta é posicionada
por debaixo do monte das cartas de
navios.

• Todos os restantes navios baixam
para a doca seguinte até que um
navio esteja colocado em cada uma
das docas e um novo navio é
posicionado no mar. A direcção
descendente é sempre do monte das
cartas de navios para o mar e do mar
para as docas.

• Todas as peças pretas são removidas
dos espaços que ocupam, por isso, a
utilização alternativa da vendedora,
arquitecto e presidente de câmara,
podem ser novamente utilizadas por
todos os jogadores na jogada seguinte.

Da 2ª até à 5ª jogada, o fim de uma 
jogada é diferente da 1ª jogada, só numa 
situação: existe um navio na 3ª doca no 
porto; que deixa o porto, 
independentemente de estar carregado.

Se, contrariando as expectativas, um 
recurso ou um artigo para venda se esgotar 
no stock geral, os jogadores terão de aceitar 
esta realidade até que o stock geral seja 
reabastecido com o decorrer do jogo. Não é 
permitido ao jogadores fazerem trocas uns 
com os outros. 

No final da 6ª jogada o jogo termina.

Quando alcançares 80 pontos no trilho da 
pontuação, antes do final do jogo, 
continuas a contar os teus pontos, 
recomeçando no início do trilho da 
pontuação, mas tomas nota de que tens 80 
pontos a somar.

Fim do Jogo
O fim da sexta jogada é o fim do jogo.

• Os jogadores ganham 2 pontos de
vitória adicionais, por cada um dos
seus edifícios, O dinheiro não traz
qualquer ponto de vitória.

• O vencedor é aquele que tem o maior
número de pontos de vitória.
Em caso de empate, o jogador com
mais dinheiro é o vencedor.
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Apêndice

Os Edifícios
Um jogador pode fazer uso de um 

edifício sob as seguintes condições:

1. Deve erguê-lo no seu tabuleiro de
plantação, enquanto joga a carta de
personagem do arquitecto (pag.8).

2. Utilizar as características (vantagens)
dos seus edifícios, jogando a carta de
personagem do capataz (pag.8).

Um jogador pode tirar todos os 
recursos e merchandise que precisar, 
mas apenas do seu armazém ou lote.

Metodologia dos textos nas cartas de 
edifícios: 
• Os termos “custos de construção

(building costs)”, “transformar em
(turn into)” e “vender (sell)” referem-
se à colocação apropriada de recursos
e/ou merchandise no stock geral.

• As “características (feature)” são
válidas uma vez por jogada. Por
exemplo, uma “fábrica de cimento”
transforma 4 pedras (no máximo) em
1 ponto de vitória por pedra, significa
que:
Se um jogador usar o edifício com o
capataz, pode pôr 4 peças de recursos
de “pedra” no stock geral, e recebe
um ponto de vitória por cada pedra.

Para abordares este assunto de uma 
forma mais fácil e com melhor 
visualização, os edifícios estão de 
acordo com as suas características, e 
agrupados nas seguintes secções 
“pontos de vitória”, “obtenção de 
recursos”, ”fábricas e mercado negro”, e 
“aumento de poder”. 

Pontos de Vitória (PV)  (10 edifícios)

Serração 
Custo de Construção:
2x madeira + 1x pedra. 
Características: 
transforma no máximo
4x pedra em 1 PV cada.

Campo de Golfe 
Custo de Construção:
2x água. 
Características: 
transforma no máximo
4x pedra em 1 PV cada.

Mosteiro
Custo de Construção:
2x madeira + 1x pedra 
Características: 
transforma no máximo
2x produto em 1 PV cada.

Café Rum
Custo de Construção: 
1 x madeira, 1 x pedra+ 1 
x água. 
Características: 
transforma no máximo
3x rum em 2 PV cada.

Café zigarren
Custo de Construção: 
1 x madeira 1 x pedra + 1 
x água. 
Características: 
transforma no máximo
3x charutos em 2 PV cada.

Fábrica de Cimento 
Custo de Construção:
1x madeira + 2x pedra. 
Características: 
transforma no máximo
4x pedra em 1 PV cada.



Pequena Filial 
Custo de Construção:
2 x madeira+ 1 x pedra. 
Características: 
Abastece um navio com 
1 peça de merchandise e 
dá os PVcorrespondentes

Grande Filial
Custo de Construção:
2 x madeira+ 2 x pedra 
Características: 
Abastece um navio com 
um qualquer número de 1 
tipo de merchandise e dá 
os PV correspondentes.

Hotel
Custo de Construção: 
2 madeira, 2 x pedra+ 1 
x água. 
Características: 
Dá 2 pontos de vitória. 

Pousada 
Custo de Construção: 
1 x madeira 1 pedra+ 1 
água. 
Características: Dá 1  
ponto de vitória

Obtenção de Recursos  (5 edifícios)

Armazém Genérico 
Custo de Construção:
1 x madeira+ 2 x pedra. 
Características: 
Permite vender o 
máximo 1x mercadorias 
por 6 pesos.
Casa dos Produtos
Custo de Construção:
2 x madeira + 1 x pedra. 
Características: 
Permite vender o máximo
1x produto por 4 pesos.

Casa dos Recursos
Custo de Construção: 
1 x madeira 1 x pedra + 1 
x água 
Características: 
Permite vender o máximo
2x recursos por 2 pesos.

Pequeno Banco
Custo de Construção:
1 x madeira+ 1 x pedra. 
Características: 
Dá 2 pesos.

Grande Banco
Custo de Construção:
2 x madeira + 3 x pedra. 
Características: 
Dá 4 pesos.

Fábricas e Mercado Negro  
(5 edifícios)

Fábrica de Charutos 
(2 x)
Custo de Construção:
2 x Holz + 2 x Stein. 
Características: 
transforma qualquer 
quantidade desejada de 
tabaco em charutos 1:1

Distilaria 
(2 x)
Custo de Construção:
2 x madeira + 2 x pedra. 
Características: 
transforma qualquer 
quantidade desejada de 
cana de açúcar em rum 1:1
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Mercado Negro
Custo de Construção: 
3 x madeira+ 2 x pedra. 
Características: 
transforma 1x produto 
em 1x mercadoria ou 
vise versa

Aumentar Poder  (5 edifícios)

Igreja
Custos de Construção:
2 x madeira + 2 x pedra. 
Características: 
Dá-te 1 veto contra um 
decreto-lei 

A peça do veto da “Igreja” permite a um 
jogador tirar imediatamente um decreto-
lei da votação. Consequentemente, ficam 
apenas 3 decretos-lei durante essa 
jogada. Sempre que se usa o veto, a peça 
de veto é posta junto ao respectivo 
monte de cartas do decreto-lei vetado, 
como sendo uma lembrança. Fazemos 
isso para o proprietário da Igreja não 
possa vetar qualquer decreto-lei do 
mesmo tipo na próxima jogada A peça 
do veto é posta de lado para o próximo 
veto.

Câmara Municipal
Custos de Construção:
1 x madeira+ 1 x pedra. 
Características: 
Dá-te 2 votos adicionais 
no parlamento

Se usares a Câmara Municipal com o teu 
Capataz, coloca a peça de votação na 
peça da Câmara Municipal, como sendo 
uma lembrança, até à fase parlamentar e 
remove-a depois disso.

Dique
Custos de Construção:
2 x pedra. 
Características: 
Dá-te 2x água.

Farol
Custos de Construção:
1 x madeira + 1 x pedra. 
Características: 
Permite trocar o navio 
do mar por um qualquer 
navio do monte das 
cartas.

Considerações Estratégicas
Uma vez que tens de guardar uma das 
tuas 5 cartas de personagens para a 
fase do parlamento, deves no início da 
fase de acção ter em atenção:

• Quais dos actuais decretos-lei são
vantajosos ou desvantajosos para ti;

• Quanto é importante para ti a
implementação de 2 dos 4 decretos-lei;

• Se desejas evitar um ou dois decretos-
lei;

• Qual a carta de personagem que não
seria tão útil de usar na fase de acção
nesta jogada.
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Custos de Construção: 
2 x madeira. 
Características: Fornece 
um espaço adicional de 
armazenamento

Armazém

(dá uma 2ª oportunidade para o Capataz de activar um 
armazém, permitindo armazenar produtos e evitar que se 
percam no final da jogada)



Estratégia Possíveis:

1) Obténs muitos pontos de vitória, se
efectuares carregamentos de
merchandise, o mais cedo possível,
em cada jogada. Para o fazeres, tens
de arranjar muitos produtos ou
erguer uma das “filiais” e obter o
“mercado negro”, que te permite ter
uma grande flexibilidade.

2) Uma boa alternativa aos barcos é
erguer uma “fábrica” e abrir o “café”
apropriado. Se combinares isto com os
campos de produtos apropriados, irás
assegurar pontos de vitória em todas
as jogadas.

3) O dinheiro regula o mundo: se, graças
aos “Bancos” e aos “Armazéns
Genéricos”, tiveres pesos suficientes,
podes pagar as taxas em qualquer
altura e controlar o poder no
parlamento. Depois, se também
deitares a mão aos respectivos
subsídios, estás numa boa posição.

4) Também é uma boa ideia ganhar
pontos de vitória, usando os edifícios:
erguendo o “Hotel” e a “Pousada” e
entregando recursos e produtos por
pontos de vitória, aqui ou ali,
juntamente com os pontos finais dos
edifícios no final do jogo, podes com
tudo isto obter facilmente uma
vantagem.

Existem mais estratégias, cada uma 
delas contendo algumas vantagens. Mas 
só ganharás, se tiveres um olho atento a 
tudo o que se passa no jogo e se 
aproveitares ao máximo as 
oportunidades que o jogo dá, em todas 
as situações.

Variantes do Jogo
Se quiseres podes jogar o jogo com as 
seguintes variantes:

Em vez de guardares a 5ª carta de 
personagem na tua mão até à fase 
parlamentar, os jogadores têm de decidir no 
início da fase de acção, quem eles querem 
enviar ao parlamento. Para o fazer, cada 
jogador deita à sua frente, a carta que 
escolheu com a face virada para baixo, e não 
a vira até a fase parlamentar ter início. Esta 
variante faz com que o jogo fique mais 
cativante, uma vez que durante a fase de 
acção, ninguém sabe exactamente qual a 
carta de personagem que o outro jogador 
ainda tem à sua disposição. 
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