
 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

3 
 

 

CONTEÚDO 
- 1 Tabuleiro de jogo 
- 5 Barcos de Madeira (em 5 cores diferentes) 
- 90 Armazéns de Madeira (em 5 cores, cada uma com 18 peças) 
- 15 Fortalezas (em 3 cores, cada uma com 3 peças) 
- 1 Peça de Jogar inicial (El Capitan) 
- 54 Cartas de Navegação (18 cartas destinos/rotas marítimas e 36 cartas de cidades interligadas 
- 3 Cartas bónus de proliferação (15 Florins, 10 Florins, 5 Florins) 
- 30 Cartas de empréstimo (18 empréstimos de 10 Florins e 12 empréstimos de 16 Florins) 
- 111 Moedas (30x 1 Florin, 20x 5 Florins, 30x 10 Florins e 20x 50Florins 

Expansão (ver página 19) 

- 3 Minis tabuleiros adicionais de cidades 
- 1 Barco Pirata em preto. 

 

OBJECTIVO DO JOGO 
Cada jogador adopta o papel de um mercador durante o século XV, navegando estrategicamente para as importantes 
cidades do Mediterrâneo, construindo nessas cidades armazéns e fortalezas para as proteger.  

O jogo está dividido em 3 fases, cada fase termina com o dia do pagamento. 

Em cada dia de pagamento, todos os jogadores recebem dinheiro por: 

- O número de cidades onde tenham construído armazéns (proliferação) 
- Por cada fortaleza que tenha construído 
- Por cada cidade onde seja o maior ou o segundo maior proprietário de armazéns (maioria) 

O jogador que tiver mais dinheiro no final do jogo (depois do 3º dia de pagamento), é o vencedor do jogo. 

 

PREPARAÇÃO DO JOGO 
Cada jogador escolhe uma cor e recebe o seguinte material da sua cor: 1 Barco, 6 Armazéns, 1 Fortaleza. 

São dados 20 Florins a todos os jogadores como o seu capital inicial. 

Todos os jogadores colocam o seu barco, armazéns, fortalezas e moedas à sua frente em cima da mesa. Os restantes 
armazéns e fortalezas são posicionadas ao lado do tabuleiro do jogo formando uma “piscina” comum. Durante o jogo os 
jogadores guardam o seu dinheiro de forma aberta para que os outros jogadores o possam ver. 

Cartas de Navegação: Existem 2 tipos diferentes de cartas de navegação, que têm de ser separadas em dois 
baralhos. Um baralho é constituído pelas cartas de destinos/rotas marítimas, e o outro baralho fica com as cartas de 
cidades interligadas. Ambos os baralhos são baralhados separadamente. 

Quatro cartas de destinos e seis cartas de cidades interligadas são colocadas, com a face virada para cima, em ambos 
os lados do tabuleiro do jogo, junto aos respectivos baralhos, os quais estão com a face virada para baixo (ver 
ilustração da página 4). 

Empréstimos: As cartas de empréstimos são posicionadas, com a face virada para cima, em dois baralhos (10 Florins 
e 16 Florins) em dois espaços do banco. 

Um jogador é escolhido como sendo o banqueiro e irá controlar todas as moedas e os empréstimos. As 3 cartas de 
proliferação são colocadas na extensão por cima do tabuleiro do jogo. 
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TABULEIRO DO JOGO 
O tabuleiro do jogo mostra a mesa de um capitão de um barco mercante medieval. Nove cidades do Mediterrâneo estão 
desenhadas. 

A linha de cima de cada cidade é composta por dois espaços de porto e dois lugares de construção para fortalezas. O 
número inscrito em cada espaço de porto é o custo de construção de um armazém nessa cidade. O número inscrito em 
cada espaço de fortaleza é o custo de construção de uma fortaleza nessa cidade. Os outros espaços (o trilho em forma 
de U) em volta do desenho da cidade são os lugares de construção para armazéns – excepto o último espaço da 
direita. O número inscrito em cada um desses lugares de construção é o rendimento que os jogadores recebem em 
cada dia de pagamento por esses armazéns. 

Existem dois espaços bancários no lado direito do tabuleiro de jogo, um banco portuário e uma tabela de proliferação. 

As cartas de empréstimos são posicionadas nos dois espaços bancários. 

A tabela da proliferação mostra a quantidade de dinheiro que cada jogador recebe num dia de pagamento, dependendo 
do número de cidades onde tenha construído armazéns. 

A tabela de proliferação é dividida em duas colunas: a coluna da esquerda mostra o número das cidades onde o 
jogador tem armazéns construídos e a coluna da direita mostra a quantidade de dinheiro que ganha pelos seus 
armazéns no dia de pagamento. 

Exemplo: Depois da primeira fase do jogo ter terminado, um jogador construiu armazéns nas quatro diferentes cidades. 
Agora é o dia de pagamento e recebe 10 Florins pelos seus armazéns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A - 4 Cartas de Destino 
B - Baralho de Cartas com a face virada para baixoCartas de 
C - Destinos descartadas 
D - 3 Cartas Bónus de Proliferação 
E - Moedas 
F - Tanger, umas das nove cidades 

 

G - Tabela da Proliferação 
H - Cartas de Empréstimos 
I - Espaço do porto do Banco 
J - 6 Cartas de Cidades Interligadas 
K -Baralho de Cartas com a face virada para baixo 
L -Cartas de Cidades Interligadas Descartadas 
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Uma Cidade (Marseille) 

 

 

A) Porto: Estes são os espaços para os barcos. Se um 
jogador quiser construir um armazém e/ou uma 
fortaleza nesta cidade deve posicionar o seu barco 
num destes dois espaços do porto. O número 
desenhado no espaço é o custo para a construção de 
um armazém nesta cidade. Um jogador cujo barco 
está no primeiro espaço do porto deve pagar 4 Florins 
por cada armazém e um jogador com o seu barco no 
segundo espaço do porto deve pagar 5 Florins pelos 
seus armazéns. 

B) Fortaleza: Um jogador que quiser construir uma 
fortaleza deve ter o seu barco num dos dois espaços 
do porto e pelo menos um dos dois espaços das 
fortalezas deve estar desocupado. O jogador constrói 
no primeiro espaço da fortaleza e paga 8 Florins e 
depois coloca a sua fortaleza nesse espaço. Este 
espaço está agora bloqueado até ao final do jogo. Um 
jogador que construa a sua fortaleza no segundo 
espaço tem de pagar 10 Florins. 

C) Os primeiros dois armazéns são construídos nestes 
dois espaços. Só o primeiro jogador a construir o 
primeiro armazém tem a opção de escolha de o 
construir quer no primeiro espaço ou quer no segundo 
espaço. 

D) O espaço com o triângulo escuro é um espaço 
adicional de encerramento num jogo com 2 ou 3 
jogadores. E não tem qualquer significado num jogo 
com 4 ou 5 jogadores. 

E) Os espaços pintados a escuro são chamados de 
espaços de encerramento. Quando um jogador 
constrói o seu armazém num espaço como este, o 
primeiro armazém da cadeia dos armazéns é 
encerrado. Esse armazém é então colocado no centro 
do desenho da cidade. E nunca mais conta, no dia de 
pagamento para a proliferação ou maioria. 

F) Último lugar para construção. 

G) Nenhum armazém pode ser erguido neste espaço. 
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CARTAS DE NAVEGAÇÃO 
As cartas de navegação dizem ao jogador para que cidades podem navegar com os seus barcos e quanto eles têm de 
pagar por essa viagem. 

Assim, um jogador compra uma carta com uma rota de navegação estabelecida e uma vez com essa carta pode 
levantar as velas e navegar. 

Existem dois tipos de cartas de navegação: 

- Cartas de Destinos e de Rotas Marítimas 
- Cartas de Cidades Interligadas 

 

Cartas de Destinos e de Rotas Marítima 

Estas cartas podem ser usadas em duas maneiras diferentes: 

- Cartas de Destinos: O jogador navega directamente para um espaço de porto vazio da cidade mencionada na 
carta ( a própria carta mostra a localização da cidade na mesa do capitão). 

 
- Cartas de Rotas Marítimas: O jogador inicia a navegação a partir da cidade onde o seu barco está ancorado. 

Ele pode prosseguir (avançar) tantas cidades quantos forem os selos desenhados na carta. Cada selo permite 
ao jogador navegar para a cidade seguinte na horizontal ou na perpendicular. Se mais do que um selo for 
mostrado, o jogador pode avançar por mais ou menos cidades (na horizontal ou na perpendicular, as 
alterações de direcção são permitidas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando esta carta um jogador pode navegar directamente para Marseille, não importa onde se encontra o seu 
barco nesse momento. Ou pode navegar até 3 rotas (avançar até 3 cidades), partindo de onde o seu barco está 
ancorado. Por exemplo, se o barco estiver ancorado em Valência, pode alcançar todas as cidades do tabuleiro do 
jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Número de selos vermelhos – número de rotas que podes navegar, 

começando em qualquer cidade. 

O custo de aquisição desta carta. 

Destino: Começando a partir de qualquer cidade ou banco ou no 

começo do jogo, podes navegar directamente para esta cidade. 

Localização da cidade no tabuleiro do jogo. 
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Cartas de Cidades Interligadas 

É mais barato adquirir estas cartas, mas os jogadores só podem navegar de um das duas cidades para a outra, Por 
exemplo, se comprares a carta Venezia/Tanger, tens de pagar 3 Florins ao banco. Com esta carta só podes 
navegar de Venezia para Tanger ou de Tanger para Venezia. Para que possa usar esta carta, o teu barco tem de 
estar numa destas duas cidades mencionadas na carta. 

  

 

 

 

 

 

 

Modo de Jogar 
O jogo é jogado em 3 fases, cada fase consiste em várias jogadas. No final de cada fase temos o dia do pagamento. O 
jogador mais novo é o jogador que inicia a primeira fase, no início do jogo, pelo que lhe é entregue a peça do “El 
Capitan” e deve ser colocada à sua frente. Na sua vez de jogar, um jogador pode navegar primeiro e depois deve 
efectuar uma das três acções seguintes: 

1) Construir um Armazém (ou reabrir)  

Um jogador que queira construir ou reabrir um armazém deve ter o seu barco num dos espaços do porto da 
cidade. Antes e depois de construir, pode comprar cartas de navegação. Durante a sua vez de jogar, o jogador 
só pode construir ou reabrir exactamente um armazém 

2) Construir uma Fortaleza 

Um jogador que queira construir uma fortaleza deve ter o seu barco num dos espaços do porto da cidade. 
Antes e depois de construir pode comprar cartas de navegação. Durante a sua vez de jogar, o jogador só pode 
construir exactamente uma fortaleza. 

3) Fazer um Empréstimo 

Um jogador que queira fazer um empréstimo deve ter o seu barco no espaço do porto do banco. O jogador não 
pode fazer mais nenhuma outra acção durante a sua vez de jogar. Durante a sua vez de jogar, o jogador só 
pode fazer um empréstimo. 

Nota: para um jogo com dois jogadores, as regras são diferentes, as quais estão explicadas no capítulo “Fim 
do jogo” 

 

 

Localização das cidades no tabuleiro do jogo. 

Com esta carta um jogador pode navegar de Venezia para Tanger 

ou de Tanger para Venezia 

Custo a pagar por esta carta. 



 

 

8 
 

 

 

 

DescriçÃo das Acções 
Comprar Cartas de Navegação 

Esta acção não é obrigatória e não conta como uma das três acções que tens de efectuar durante a tua vez de jogar. 
Existem sempre quatro cartas de destinos/rotas marítimas e seis cartas de cidades interligadas com a face virada para 
cima. 

Durante a sua vez de jogar, um jogador pode comprar tantas destas cartas, quantas quiser ou possa pagar. O jogador 
retira todas as cartas que quiser comprar para a sua mão e paga o dinheiro ao banco. Estas cartas podem ser usadas 
imediatamente ou em jogadas mais tarde. No início do jogo, cada jogador deve comprar pelo menos uma carta, para 
que possa trazer o seu barco para o jogo. 

Depois de terminada a vez de jogar de um jogador, novas cartas são retiradas dos baralhos e colocadas na mesa, com 
a face virada para cima,  caso seja necessário. Desta maneira todos os jogadores têm sempre uma escolha completa 
de cartas. Se um dos baralhos se esgotar, as cartas descartadas são baralhadas e formam um novo baralho de cartas. 

 

Navegar 

No início do jogo, todos os jogadores devem comprar, pelo menos, uma carta de destinos e navegar para uma cidade 
com o seu barco. 

Durante o decorrer do jogo, navegar é uma acção voluntária, mas se um jogador quiser navegar, deve-o fazer antes de 
erguer qualquer edifício. Nesse caso, o jogador joga uma carta de navegação (que tenha comprado durante essa vez 
de jogar ou numa jogada anterior) e navega directamente para a cidade mencionada na carta de navegação ou navega 
por tantas rotas, quantos os selos desenhados na carta (até ao número de selos). Se o primeiro espaço do porto estiver 
ocupado, o barco deve ser colocado no segundo espaço do porto. Se ambos os espaços estiverem ocupados, o 
jogador não pode ancorar nessa cidade e deve continuar a navegar. O jogador activo (em acção) pode jogar tantas 
cartas de navegação, quantas quiser. Quando joga várias cartas durante uma vez de jogar, deve haver nessa cidade, 
um espaço livre no porto, no qual o jogador tenciona erguer um edifício.  

Exemplo: Um jogador navega para Tanger com uma carta de destino e depois de Tanger para Alexandria com a carta 
apropriada de cidade interligada. 

No começo do jogo e a partir do porto do banco, os jogadores só podem sair a navegar, usando uma carta de destino. 
Para navegar para o porto do banco, não precisas de qualquer carta, esta viagem é isenta de custos. Todas as cartas 
jogadas são descartadas em dois montes separados de cartas descartadas. 

 

Construir um Armazém 

Só podes construir um armazém na cidade onde o teu barco está ancorado num dos dois espaços do porto. Para que 
possas construir um armazém, tens de pagar o custo ao banco, de acordo com o indicado no espaço do porto onde o 
teu barco está ancorado e colocas um dos teus armazéns no primeiro lugar livre para construção. 

O jogador que construir o primeiro armazém nessa cidade escolhe se constrói o seu armazém no primeiro lugar de 
construção (espaço “0”) ou no segundo. Se o primeiro armazém for construído no segundo lugar, então o segundo 
armazém dessa cidade tem de ser construído no primeiro lugar de construção. Não importa se essas construções são 
do mesmo jogador ou de outros. 

O terceiro armazém e todos os que se seguirem nessa cidade são sempre construídos no lugar de construção a seguir 
e adjacente nesse trilho em “U”. O último espaço deste trilho é um lugar de não construção; nenhuma construção já 
mais pode ser erguida aí. Os números dos lugares de construção só são importantes no dia de pagamento. 
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O jogador vermelho navegou para Marseille e construiu o seu primeiro armazém por 4 Florins. Ele tinha a opção de a escolha de construir no 
primeiro ou no segundo lugar de construção, e ele posicionou-se no segundo.  

 

 

O jogador verde chegou depois do vermelho. Ele constrói quatro armazéns e uma fortaleza. O seu primeiro armazém teve de ser colocado 
no primeiro lugar de construção. Se nenhum outro jogador construir agora um armazém em Marseille, o jogador verde tem de deixar a 
cidade, porque ele não pode ser proprietário de mais do que três armazéns seguidos. 

Na sua próxima jogada um jogador pode permanecer na cidade onde o seu barco está ancorado e pode construir 
outro armazém ou uma fortaleza. Mas claro que pode navegar para qualquer outra cidade e erguer aí algum 
edifício ou pode navegar para o banco para fazer um empréstimo. 

Se o teu barco está ancorado no espaço do porto mais caro, não te podes mover para o espaço mais barato, caso 
este fique desocupado. 

Nenhum jogador tem permissão para ter mais do que três armazéns seguidos em qualquer cidade. Se um 
jogador tiver construído (ou reaberto) três armazéns seguidos, só tem permissão para construir outro armazém 
nessa cidade, depois de algum dos outros jogadores tiver construído aí um armazém. 
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Construir um Fortaleza 

Só podes construir uma fortaleza numa cidade onde o teu barco está ancorado num dos dois espaços do porto. 

Quando constróis uma fortaleza, tens de pagar o custo indicado, num dos lugares de construção de fortalezas 
vazios, ao banco e colocas uma das tuas fortalezas nesse lugar.  

Na sua jogada seguinte, um jogador pode permanecer na cidade onde o seu barco está ancorado e pode construir 
um armazém ou pode navegar para qualquer cidade e erguer algum edifício aí ou pode navegar para o banco e 
fazer um empréstimo. 

Nenhum jogador pode ter mais do que uma fortaleza em qualquer cidade. 

 

Armazém Encerrado 

Sempre que um armazém é erguido num lugar de construção colorido a escuro, o primeiro armazém na cadeia 
(sequência) de armazéns nessa cidade é encerrado, não importa a quem pertence. (Quando se constrói no 
primeiro lugar de construção pintado a escuro, o armazém no espaço “0” é encerrado. Quando se constrói no 
segundo lugar de construção pintado a escuro, o armazém no segundo lugar de construção é encerrado, e assim 
em diante). Um armazém que é encerrado é removido do seu lugar de construção e colocado no desenho central 
da cidade. Qualquer armazém que esteja no desenho da cidade não conta no dia de pagamento, nem para a 
proliferação e nem para a maioria. Os jogadores podem construir agora nesses lugares de construção 
desocupados, mas só depois de um armazém ter sido construído no último lugar possível de construção (o 
segundo a contar do fim) nessa cidade. 

Para um jogo com 2 ou 3 jogadores existe um espaço adicional de encerramento em cada cidade. O primeiro 
armazém será encerrado assim que um jogador construa um armazém no lugar de construção com um triângulo 
pintado a escuro. 

 

Armazém encerrado: o jogador amarelo constrói um armazém no primeiro lugar de construção pintado a escuro. O primeiro armazém é encerrado 
e colocado no desenho central da cidade. 

 

Reabertura de um Armazém Encerrado 

O jogador proprietário de um armazém encerrado pode reabrir agora o seu armazém sem valor, se tiver navegado outra 
vez para essa cidade (ou ainda esteja nessa cidade). O jogador atraca o seu barco num espaço livre do porto e pode 
reabrir o seu armazém sem qualquer custo. Ao fazê-lo, o jogador remove o seu armazém do desenho da cidade e 
coloca-o a seguir ao último armazém construído. Quando reabre um dos seus armazéns, o jogador não pode construir 
outro armazém ou uma fortaleza durante a mesma jogada. 

Se um armazém for encerrado e o barco do jogador proprietário encontrar-se nessa cidade, o jogador pode reabri-lo 
imediatamente quando estiver na sua vez de jogar. 
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Reabrir um armazém: Mais tarde, o jogador azul constrói no segundo lugar de construção pintado a escuro, assim o segundo armazém (do 
jogador vermelho) foi encerrado. Consequentemente, o jogador vermelho reabre o seu armazém sem qualquer custo, para que o possa fazer 
navega novamente para Marseille. 

 

A última possibilidade de um lugar de construção estar ocupado com um Armazém 

Só depois de um armazém ter sido erguido no último lugar possível de construção (o segundo espaço a contar do fim) 
de uma cidade, novos armazéns podem ser construídos (ou reabertos) nos lugares de construção que ficaram 
desocupados com o encerramento dos armazéns. Agora o armazém é construído no sentido contrário ao normal, ou 
seja, começando a seguir ao primeiro armazém ainda operacional. Isto significa que o último lugar de construção a usar 
é o espaço com o “0”. Quando um armazém é erguido em todos os 12 lugares de construção, não podem ser 
construídos mais armazéns nessa cidade e nenhum armazém pode ser encerrado em qualquer lugar dessa cidade. 

Quando constróis “no sentido inverso”, num lugar de construção livre, que antes já tinha sido ocupado, tens de 
obedecer à regra de que não é permitido ter mais do que três armazéns seguidos da mesma cor 

 

Assim que o último lugar de construção da cidade é ocupado, os lugares de construção outrora ocupados, podem ser edificados novamente. A 
cadeia de construção dos armazéns é agora em “sentido contrário” em direcção ao primeiro lugar de construção. O espaço “0” é o último lugar 
para que se possa construir em cima. 

Mesmo se as últimas três casas em Marseille venham a ser vermelhas, o jogador vermelho pode construir em frente da cadeia, porque nem todas 
as suas casas irão estar seguidas. 

Se o jogador verde fizer a construção na frente da cadeia, ele pode ainda erguer um armazém no espaço 8, mas depois disso, não pode construir 
no espaço “4” porque isso significaria que o jogador verde teria quatro armazéns seguidas da mesma cor. 
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Contrair um Empréstimo 

Um jogador que queira contrair um empréstimo tem de navegar, partindo da cidade onde está para o porto do banco 
(nenhuma carta de navegação é requerida para este tipo de viajem) e contrai um empréstimo nessa jogada. 

Dois tipos de empréstimos podem ser contraídos: 

 

- Empréstimo de 10 Florins (carta da Esquerda) 

Liquidação do empréstimo: 12 Florins 

Liquidação do empréstimo depois de um prolongamento: 16 Florins (outro lado da carta) 

 

- Empréstimo de 16 Florins (carta da Direita) 

Liquidação do empréstimo: 20 Florins 

Liquidação do empréstimo depois de um prolongamento: 30 Florins (outro lado da carta) 

 

Depois de contraído o empréstimo, o jogador coloca a carta, com a face virada para cima à sua frente, mostrando o 
montante do empréstimo e depois recebe o dinheiro do banco. Quando for novamente a sua vez de jogar, o jogador 
pode permanecer no espaço do banco e contrair outro empréstimo ou tem de navegar para uma cidade usando uma 
carta de destino. 

Atenção: Se um jogador não quiser erguer um edifício durante a sua vez de jogar ou não é capaz de o fazer, deve 
navegar com o seu barco para o espaço do porto do banco e é forçado a contrair um empréstimo. Nenhuma carta de 
navegação é necessária para esta viajem. Os empréstimos não podem ser contraídos durante a primeira jogada do 
jogo. 

 

O número de barcos que podem estar no espaço do porto do banco é ilimitado. 
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Dia do Pagamento 
Assim que um jogador tenha construído todos os seus armazéns e fortalezas, a fase termina no final dessa jogada 
(desta maneira todos os jogadores têm o mesmo número de vezes de jogar). 

Agora, todos os jogadores recebem dinheiro pela proliferação, maioria e pelas suas fortalezas construídas. 

 

Proliferação 

A tabela da proliferação indica quanto dinheiro é pago. Se um jogador possuir armazéns em três cidades recebe 5 
Florins, se possuir armazéns em todas as nove cidades, irá receber 60 Florins. Para isso basta ter apenas um armazém 
numa cidade.  

As fortalezas e os armazéns encerrados não contam para a tabela de proliferação. 

 

Bónus de Proliferação 

O primeiro jogador a ter construído, pelo menos um dos seus armazéns em cada uma das nove cidades (armazéns 
encerrados não são tidos em conta), recebe a primeira carta bónus (15 Florins) imediatamente a seguir à construção do 
seu armazém na nona cidade e guarda-a à sua frente. O segundo e terceiro jogadores a alcançar este feito, recebem a 
segunda e terceira carta bónus respectivamente. 

Se um jogador que tenha uma carta bónus for forçado a encerrar um ou mais dos seus armazéns e por isso deixa de 
estar presente em todas as nove cidades, o jogador continua a guardar a carta bónus e não é forçado a entregá-la. 

O montante indicado na carta bónus (15, 10 e 5 Florins) é pago ao jogador no terceiro dia de pagamento. 

 

 

Maioria 

A pontuação de cada cidade é calculada separadamente. Só os dois jogadores proprietários do maior e do segundo 
maior número de armazéns nos espaços do trilho em “U” irão receber dinheiro. O jogador com mais armazéns nessa 
cidade recebe o montante indicado no primeiro espaço livre à direita e o jogador com o segundo maior número de 
armazéns recebe metade desse montante, arredondado para baixo. Por exemplo, se o primeiro jogador receber 15 
Florins pela maioria dos seus armazéns, o jogador a seguir com o maior número de armazéns recebe 7 Florins. 

Empate: Se vários jogadores possuírem o mesmo número de armazéns numa cidade, o jogador cuja casa precede a 
primeira casa de todos os outros jogadores empatados, fica com o primeiro lugar. Só existe sempre um primeiro e um 
segundo jogador qualificado para o primeiro e segundo lugares.  

Quando o último lugar de construção tiver um armazém em cima, o último espaço livre á direita indica o montante a ser 
pago, o qual a partir daí permanece inalterado até ao fim do jogo. 
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Ambos os jogadores verde e azul são os maiores proprietários de armazéns. O verde construiu o sua primeira casa antes do azul, pelo que ele é o 
primeiro e recebe 20 Florins. O azul é o segundo e recebe metade desse montante (10 Florins). Se o próximo armazém for construído pelo jogador 
vermelho, o vermelho passará a ser o primeiro e o verde o segundo. 

 

O jogo num estado avançado. Os jogadores vermelho, azul e amarelo estão empatados no maior número de armazéns (o armazém encerrado 
pertencente ao azul não conta). Uma vez que o vermelho é proprietário da primeira casa na cadeia, ele é o primeiro e recebe 16 Florins. O azul é 

segundo e recebe 8 Florins. O amarelo não recebe qualquer montante pelos seus armazéns. 

 

Fortaleza 

Por cada uma das suas fortalezas, todos os jogadores recebem o mesmo montante de dinheiro que o segundo no 
ranking da maioria dos armazéns dessa cidade recebeu como pagamento. Olhando para a 1ª ilustração, a ambos os 
jogadores, verde e vermelho são pagos 10 Florins por cada uma das suas fortalezas (metade de 20).  

Numa cidade ou cidades que contenham o maior número de armazéns de todas as cidades, os jogadores são pagos no 
mesmo montante que o primeiro no ranking da maioria de armazéns. Considerando que a cidade na ilustração anterior 
contém o maior número de armazéns (não existe mais nenhuma cidade com mais do que 10 armazéns), são pagos aos 
jogadores, verde e vermelho 16 Florins por cada uma das suas fortalezas. 

Os armazéns encerrados colocados no desenho central da cidade são ignorados quando estamos a contar o número 
de armazéns em cada cidade. 

Se existirem várias cidades empatadas com o maior número de armazéns, os jogadores recebem pelos seus armazéns 
o montante igual ao pagamento efectuado pelo primeiro no ranking de armazéns na maioria, em todas essas cidades 
(empatadas). 
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Depois de um Dia de Pagamento 
A liquidação dos empréstimos ou o prolongamento dos empréstimos 

Depois de um Dia de Pagamento, todos os jogadores, começando com o jogador inicial dessa fase e prosseguindo no 
sentidos dos ponteiros do relógio, têm de decidir se querem liquidar os seus empréstimos ou prolongá-los.  

Na liquidação, o jogador coloca a carta de empréstimo de regresso ao espaço apropriado do banco e paga ao banco o 
montante da liquidação indicado na carta (12 Florins num empréstimo de 10 Florins ou 20 Florins num empréstimo de 
16 Florins). 

No prolongamento do empréstimo, o jogador vira a carta para o outro lado. Neste caso, tem de pagar a liquidação do 
empréstimo depois do próximo dia de pagamento – mas tem de pagar uma liquidação consideravelmente maior como 
agora está indicado na carta. Cada empréstimo só pode ser prolongado uma vez; depois disso deve ser liquidado por 
qualquer meio. 

Os jogadores podem contrair empréstimos em qualquer altura que naveguem para o banco, tantas vezes quantas 
precisem ou queiram. Os jogadores para liquidarem os seus empréstimos ou prolongá-los não precisam de navegar 
para o banco. 

 

Prolongando este empréstimo, terás de pagar 20 Florins para o 
liquidar depois do próximo dia de pagamento. 

Prolongando este empréstimo, terás de pagar 30 Florins para o 
liquidar depois do próximo dia de pagamento. 

Verificar o Dinheiro 

Depois de cada dia de pagamento, todos os jogadores contam o seu dinheiro, subtraindo os seus empréstimos (o valor 
da liquidação) ainda por liquidar, e declaram abertamente quanto dinheiro possuem. Desta forma todos os jogadores 
sabem o ranking actual de todos jogadores depois de cada contagem intermédia. 

 

Jogador Inicial da Próxima Fase 

O jogador com menor montante de dinheiro depois de ter sido verificado o dinheiro, decide quem irá ser o jogador inicial 
da próxima fase. A peça do “El Capitan” é dada ao jogador eleito e é ele quem inicia a próxima fase. 

 

Novos Armazéns e Fortalezas 

Cada jogador recebe 6 novos armazéns e uma nova fortaleza da sua cor da piscina comum, adicionando-as às 
eventuais peças que tenha ainda à sua frente na mesa 

 

Fim do Jogo e o Vencedor 
O jogo termina depois da terceira fase do jogo, quando pelo menos um jogador tenha construído todos os seus 
armazéns e fortalezas (não importa se algum armazém está encerrado). A jogada que está a decorrer não irá ser 
interrompida, desta forma todos os jogadores irão ter o mesmo número de vezes em que jogaram. O terceiro dia de 
pagamento é o fim do jogo. Todos os empréstimos têm agora de ser liquidados. Os jogadores que possuam uma carta 
bónus de proliferação recebem agora o dinheiro indicado na sua carta. O jogador que tiver mais dinheiro é o vencedor 
do jogo! 
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Regras Especiais para jogar o jogo com dois jogadores 
As regras básicas permanecem inalteradas, mas são acrescentadas as seguintes regras: 

Ambos os jogadores têm de construir armazéns de 2 cores. Cada jogador selecciona a sua cor principal e uma segunda 
cor “neutral”. Cada um dos jogadores continua a ter um barco, mas só na sua cor principal. 

Em cada dia de pagamento, só o jogador que estiver no primeiro lugar do ranking para a maioria irá receber dinheiro. 

Quando se verifica a maioria, casas neutrais também são contadas, mas não é pago qualquer dinheiro por elas. 

Para o maior número de armazéns de uma cidade, o dinheiro pelo primeiro lugar do Ranking para a maioria é pago só 
se o maior número de armazéns for da cor principal do jogador. 

 

Preparação 

Em cada fase, ambos os jogadores recebem 6 armazéns e uma fortaleza da sua cor principal e 2 armazéns da sua cor 
neutral. 

Os restantes armazéns e fortalezas são posicionadas ao lado como sendo a piscina comum. 

Exemplo: O jogador A recebe armazéns vermelhos e verdes, o jogador B recebe amarelos e azuis. 

  +  

 +  

O jogador mais novo é o jogador inicial. Ele recebe a peça do “El Capitan” e coloca-a à sua frente. 

 

Construir um Armazém 

Enquanto um jogador tiver armazéns seus à sua frente na mesa, o número de armazéns da sua cor principal têm de ser 
sempre maiores do que o número de armazéns da sua cor neutral. 

Armazéns (6+2) do Jogador A no início do jogo: 

  +  

O jogador pode construir um armazém vermelho ou um verde. 

 

Armazéns (3+2) de jogador A num estado do jogo mais avançado: 

  +  

O jogador A tem de construir um armazém verde com a sua próxima construção. 

Se ele construísse um vermelho, então ficaria com 2 vermelhos e 2 verdes e ele não pode ter o mesmo número de 
armazéns. 

Não é permitido ter o mesmo número de armazéns vermelhos (cor principal) e verdes (cor neutral), esse seria o caso 
se o jogador pudesse construir um armazém vermelho. 
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  +  

Agora o jogador A pode construir um armazém vermelho ou verde. 

  +  

Nesta situação o jogador A deve construir o seu último armazém verde. 

Um jogador não pode ter mais do que três armazéns da sua cor principal seguidos (isto aplica-se à construção e a 
reaberturas) e não pode ter mais do que quatro armazéns da sua cor principal e neutra seguidos (outra vez isto aplica-
se à construção e às reaberturas). Ele só pode construir mais armazéns nessa cidade depois de outro jogador ter 
construído um dos seus armazéns nessa cidade. 

 

Dia do Pagamento 

Uma fase termina quando um jogador tenha construído todos dos eus armazéns e fortalezas das sua cor principal e 
todos os seus armazéns da sua cor neutral, os quais estavam antes posicionados à sua frente na mesa. Se este for o 
jogador inicial, o outro jogador ainda efectua a sua vez de jogar. 

Depois procedemos ao dia de pagamento. 

 

Proliferação 

Só os armazéns das duas cores principais são contados quando verificamos a proliferação. 

 

Bónus de Proliferação 

Também quando verificamos para atribuição da carta bónus de proliferação, só os armazéns das duas cores principais 
são contados. 

 

Maioria 

Só a cor do maior número de armazéns é tida em conta. 

Se esta for a cor principal (primeira) de um dos jogadores, é pago a esse jogador o montante de dinheiro que o próximo 
espaço livre adjacente indica. 

 

Exemplo 1: o vermelho é a cor principal  

do jogador A e o amarelo é a cor principal  

do jogador B. 

 

 

O jogador A construiu um armazém com a sua cor neutral verde e o jogador B construiu um armazém com a sua cor 
principal o amarelo. O armazém verde foi construído antes do amarelo, assim o verde é o primeiro no ranking para a 
maioria. Num dia de pagamento ninguém recebe qualquer dinheiro, porque o verde é apenas a cor neutral do jogador 
A. 
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 Exemplo 2: o vermelho é a cor principal do jogador A e o verde é a sua cor neutral.  

 

 

 

Conforme mostra este exemplo, o jogador A construiu ambos os armazéns nesta cidade. Se agora for o dia do 
pagamento ele continua sem receber dinheiro, porque o primeiro do ranking é o verde, que é apenas a sua cor neutral. 

 

Depois de um Dia de Pagamento 

O Jogador Inicial da Próxima Fase 

O jogador com menos dinheiro depois da verificação do dinheiro, decide se ele próprio irá ser o jogador inicial da 
próxima fase do jogo ou o outro jogador. 

 

Novos Armazéns e Fortalezas 

Cada jogador recebe seis novos armazéns e uma nova fortaleza da sua cor principal da piscina comum e dois novos 
armazéns da sua cor neutral, adicionando-os as peças que ainda tenha à sua frente na mesa. 

 

Fim do Jogo e o Vencedor 

O jogo termina depois da terceira fase, quando um jogador tenha construído todos os seus armazéns e fortalezas. Se 
foi o caso do jogador inicial, o outro jogador ainda pode efectuar a sua vez de jogar. 

O jogador com mais dinheiro é o vencedor do jogo. 
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Regras da ExpansÃo do El Capitan 
Se já jogaste várias vezes o jogo El Capitan usando o tabuleiro normal do jogo, podes tentar agora adicionar as 
cidades extras. È recomendável que utilizes apenas uma destas cidades adicionais, quando começas a jogar com as 
regras da expansão. Contudo, os jogadores mais experientes podem utilizar duas ou mesmo todas as três cidades 
adicionais, quando jogam com quatro ou cinco jogadores. 

 

Componentes adicionais 
- 3 peças de cidades especiais (Porto, Lisboa e Islas Canarias) 

- 1 barco pirata preto (só utilizado em combinação com as Islas Canarias). 

 

Preparação 
Os jogadores seleccionam uma ou mais peças de cidades especiais e colocam-nas na mesa, adjacentes ao lado 
esquerdo do tabuleiro do jogo. 

O Porto tem sempre de estar ao mesmo nível (na mesma linha) que Marseille, Lisboa ao mesmo nível que Valência e 
as Islas Canarias ao mesmo nível que Tanger, não importa se usas apenas uma, duas ou todas as três peças de 
cidades especiais. 

No total terás dez, onze, doze cidades para poderes navegar e onde podes construir os teus armazéns e fortalezas. 

Se utilizares as Islas Canarias, o barco preto pirata é posicionado no segundo espaço do porto dessa cidade. 

 

Navegar para Fora do Principal Tabuleiro 
Uma cidade que não está situada no tabuleiro principal só pode ser alcançada, usando uma carta de rotas marítimas 
(com um, dois ou três selos). Além disso, o barco que navegue para essa cidade, deve começar a sua viagem num 
porto de uma cidade. 

Exemplo: Começando em Valência, precisas de uma carta de rotas marítimas com pelo menos um selo, se quiseres 
navegar para Lisboa; começando em Napoli, Marseille ou Tanger deves ter uma carta de rotas marítimas com pelo 
menos dois selos. De Constantinople ou Alexandria precisas de cartas de rotas marítimas com um total de pelo menos 
de quatro selos ou podes usar primeiro uma carta de cidades interligadas e depois uma carta de rotas marítimas. 

No início do jogo ou a partir do porto do banco não podes navegar para uma destas cidades com apenas uma carta de 
navegação. 

Só podes deixar uma cidade fora do tabuleiro principal, com outra carta de destino ou  de rotas marítimas, excepto 
quando quiseres contrair um empréstimo. Nesse caso, podes navegar directamente para o porto do banco, como é 
usual, sem usares qualquer carta. 

Podes navegar de uma cidade fora do tabuleiro principal para outra cidade fora do tabuleiro principal, com uma carta de 
rotas marítimas apropriada. Navegar do Porto para as Islas Canarias vais precisar de uma carta de rotas marítimas com 
pelo menos dois selos, por exemplo. 

 

Dia do Pagamento 

Proliferação 

As cidades adicionais contam para a proliferação, pelo que é possível possuir armazéns em dez, onze ou doze cidades. 

Um jogador proprietário de armazéns em dez cidades recebe 75 Florins, em onze cidades 90 Florins e doze cidades 
110 Florins. 

 

Bónus de Proliferação 

Quando se faz a verificação para ser o primeiro, segundo ou terceiro jogador a ter armazéns nas nove cidades, com o 
objectivo de receber a carta bónus de proliferação, as cidades adicionais são tidas em conta, como todas as outras.  
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Maioria 

Todos os jogadores proprietários, de pelo menos um armazém operacional (não encerrado), numa cidade fora do 
tabuleiro principal, recebe metade do montante indicado no espaço livre seguinte no trilho em “U”. 

O jogador com a maioria dos armazéns (primeiro do ranking) recebe o montante completo. 

 

Este ícone representa a regra especial de maioria explicada em cima. 

 

 

 

Regras Especiais para Lisboa 
 

 

 

Construir um Armazém 

Se o teu barco é ancorado no primeiro espaço do porto de Lisboa, não pagas nada para construíres o teu armazém 
nessa cidade, mas se ancorares no segundo espaço do porto, tens de pagar um Florin por cada armazém que estás a 
construir. 

 

Pagamento Imediato 

Se construíres um armazém em Lisboa, recebes imediatamente por isso. Se, depois de teres construído o teu 
armazém, tu deténs a maioria, irás receber o montante completo indicado no espaço livre seguinte, se não detiveres a 
maioria, irás receber metade desse montante.  

 

Exemplo: O jogador amarelo é o primeiro jogador a construir um armazém em Lisboa e coloca-o no segundo lugar de 
construção, ele recebe imediatamente 4 Florins. Depois, o jogador vermelho constrói o seu armazém no primeiro lugar 
de construção (ele tem de construir aí) e recebe também 4 Florins. Se o jogador azul construir um armazém – terá de 
ser construído no terceiro lugar de construção – ele só recebe 3 florins (metade de 6). 

 

Este ícone representa a regra especial do pagamento imediato descrita em cima. 
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Regras Especiais para a cidade do Porto 
 

 

 

Construir um Armazém e Fortaleza 

O Porto é a única cidade com três espaços no porto, pelo que três barcos podem estar na cidade do Porto ao mesmo 
tempo. Como nas regras básicas, não podes mover o teu barco para outro espaço desocupado do porto, se já estiveres 
ancorado na cidade do Porto. 

Só um jogador pode construir uma fortaleza no Porto. 

 

Armazéns Encerrados 

Uma vez encerrado um armazém no Porto, não pode ser reaberto. Em vez disso, é removido do jogo imediatamente. 

 

Este é o ícone que representa a regra especial do encerramento de um armazém descrita em cima. 

 

 

 

Regras Especiais para as Islas Canarias 

 

 

Em conjunto com as Islas Canarias, o barco pirata é introduzido no jogo. No início ele é colocado no segundo espaço 
do porto. 

Qualquer espaço do porto que contenha o barco pirata bloqueia a entrada dos barcos para todos os jogadores. 
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Navegar para as Islas Canarias 

Quando um jogador navegar para as Islas Canarias, atraca num dos dois espaços do porto como é usual, depois 
deve navegar o barco pirata, sem qualquer custo (sem qualquer carta ou dinheiro) para outra cidade na mesma vez 
de jogar, não importa onde o barco pirata se encontra ancorado nesse momento. Nesta nova cidade agora com o 
barco pirata no seu porto, o jogador deve recolher uma cobrança protectora. 

Se o jogador quiser permanecer nas Isla Canarias durante as suas jogadas seguintes e gostaria de navegar o barco 
pirata para uma outra cidade, ele só o pode fazer, utilizando uma carta de navegação ou pagando por isso. Neste caso 
o jogador não recebe qualquer cobrança protectora. 

 

Mover o Barco Pirata 

O barco pirata só pode navegar para uma cidade com, pelo menos um espaço livre no porto. O jogador em acção 
decide se o barco pirata irá ser ancorado no espaço livre do porto ou no que está ocupado (no caso de existir um). Se 
ele decidir pelo espaço ocupado, o barco que aí está ancorado é posicionado no outro espaço vazio do porto. Ao barco 
pirata não é permitido trocar de lugar dentro da mesma cidade. 

 

Receber a Cobrança Protectora 

Depois de um jogador ter movido o barco pirata, livre de custos (sem qualquer carta ou dinheiro), ele recebe uma 
cobrança protectora na cidade onde o barco pirata acabou de chegar. 

Por cada construção (armazém ou fortaleza) que aí exista, o seu proprietário tem de pagar 1 Florin na primeira fase, 2 
Florins na segunda fase e 3 Florins na terceira fase, ao jogador em acção. 

Os jogadores afectados têm de pagar a cobrança protectora se tiverem dinheiro. Se um jogador não tiver dinheiro 
suficiente, ele apenas paga o dinheiro que tem, sem qualquer outra penalização. 

Atenção: Um jogador que esteja nas Islas Canarias pode receber a cobrança protectora primeiro e depois erguer uma 
construção ou vice versa. 

 

Mover o Barco Pirata sem Receber a Cobrança Protectora 

Todos os jogadores podem mover o Barco pirata, um de cada vez, durante a sua vez de jogar, não importa onde ele se 
encontra ancorado nesse momento. Para o fazer, o jogador deve usar uma ou mais cartas de navegação (quer cartas 
de destinos/rotas marítimas quer aplicando as cartas de cidades interligadas) ou paga 2 Florins por cada passo (a partir 
de uma cidade até uma cidade adjacente). Para mover o Barco Pirata, os jogadores têm de obedecer às regras 
descritas em cima – “Mover o Barco Pirata”. 

 

 

O ícone que representa a regra especial do barco pirata descrita em cima. 

 

 

 

 

 

 

 


