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Nos anos a seguir à descoberta e à povoação da Ilha de Catan por navegadores corajosos, a 
população teve um aumento significativo. No campo e na zona costeira da ilha, novas colónias foram 
criadas e a troca de mercadorias entre as várias regiões da ilha tornaram-se ainda mais importantes. 
Catan precisava de um centro de comércio, Assim, a população decidiu construir a sua primeira 
cidade. A localização ideal deveria incluir o porto, casas para os artesãos e para os comerciantes, 
armazéns, tabernas e uma grande igreja no centro. A população de Catan baptizou a sua nova cidade 
com o nome da terra natal dos seus antepassados, “Elasund”. 
 
 

Conteúdo 

 1 livro com as regras do jogo; 

 1 tabuleiro de jogo; 

 44 peças de madeira: 

 40 cubos de pontos de vitória; 

 4 marcadores em 4 cores; 

 2 dados; 

 1 barco de comércio; 

 9 peças de igreja; 

 36 peças da muralha da cidade, 9 de cada cor; 

 37 edifícios: 

 16 edifícios nas cores do jogadores; 

 21 edifícios neutrais; 

 90 cartas de jogo: 

 51 cartas de ouro; 

 39 cartas de influência; 

 2 barreiras de limitação da cidade; 

 4 cartões de ajuda ao jogador nas 4 cores dos jogadores; 

 20 licenças de construção em 4 cores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elasund – Regras do Jogo 
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Preparação do Jogo 

O tabuleiro de jogo mostra o lugar da futura cidade de Elasund. Grande parte do tabuleiro é uma área 
vazia, disponível para construção. Esta área está cercada por 3 lados, são os espaços para a construção das 

muralhas da cidade, e por um quarto lado, que é o mar. No meio, existe o lugar onde a igreja irá ser 

construída. 

 

 Determinar a Área de Construção 
A dimensão da área de construção de Elasund, depende do número de 
jogadores em jogo. Antes do jogo começar, deverás marcar a área 

disponível para construção, utilizando as 2 peças de limitação da cidade. 

Num jogo com dois jogadores coloca as 2 peças em cima dos números “2”, 
existentes nos espaços de construção da muralha da cidade (seta branca). 

Num jogo com três jogadores, deverás colocar as 2 peças de limitação da 
cidade em cima dos números “3”, existentes nos espaços de construção da 

muralha da cidade (seta cinzenta) e num jogo com quatro jogadores, 

deverás colocar as peças de limitação em cima dos números “4” existentes 
nos espaços de construção da muralha da cidade (seta preta). Posiciona as peças de limitação da cidade, de 

maneira a que a seta azul das peças aponte em direcção ao mar. 

 

 Receber as Tuas Peças de Jogo 
Escolhe uma cor e recebe as peças que coincidem com essa cor: 

 10 cubos de pontos de vitória; 

 

 5 licenças de construção; 

 

 4 construções 

( trabalhadores e comerciantes) 

 1 cartão de ajuda ao jogador 

 
 
 Muralhas da Cidade 

Coloca as tuas 9 peças da muralha da cidade num monte, em que a peça com o número “9” 
desenhado nas costas, fique no fundo, e as restantes peças são colocadas em cima desta, por 

ordem decrescente (de 8 a 1). 

 
 

 Marcadores 
Pega no teu marcador e coloca-o na posição “zero” no trilho da pontuação do comércio, 

que se encontra no lado esquerdo do tabuleiro de jogo. 

 

 
 

 

 
2 3 4 
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 Colocar os Edifícios de Inicio do Jogo 
Começas o jogo com 2 edifícios.  

Duas das tuas peças de edifícios têm uma pequena gravura colorida (“totem”). Coloca os 

teus edifícios de início de jogo, nos espaços do tabuleiro de jogo que estão marcados com 
a tua cor. 

A seta de cada peça tem de apontar em direcção à bússola (a norte), desenhada no 

tabuleiro de jogo.  

 

 

 

 
 Peças da Igreja 

Baralha as 9 peças roxas da Igreja e coloca-as, com a face virada para baixo, 

num monte junto a ilustração da Igreja no tabuleiro de jogo. 

 

 

 

 
 Colocar os Edifícios Neutrais 

  

 

 

 

 

 

Mercador Taberna Barracas de 

Comércio 

Poço 

    Sede do Comércio 

Finanças do Estado 

Câmara Municipal 

Separa os edifícios neutrais pelo seu tipo e coloca-os em montes junto ao tabuleiro de jogo. 

Torna-se mais fácil se alinhares os edifícios, de modo a que as setas das peças estejam a apontar para Norte. 

Os edifícios grandes, a Câmara Municipal (Town Hall), a Finanças do Estado (Count’s Estate) e a Sede do 

Comércio (Trade Office), têm ilustrações diferentes, mas podem ser colocados num único monte, porque 

todas essas peças têm a mesma função. 

 

 Cartas 

Baralhas as Cartas de Influência e coloca-as, com a face virada para baixo, 
junto ao tabuleiro de jogo. 

 

 

Coloca as Cartas de Ouro, com a face virada para cima, junto ao baralho das Cartas de 

Influência. 

Tira 3 Cartas de Ouro e 1 de Influência. Este é o teu capital com que inicias o jogo. Guarda as 

cartas na tua mão, para evitar que sejam vistas pelos outros jogadores. 
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 Barco e Dados 
Coloca o Barco do Comércio e os dados junto ao tabuleiro de jogo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visão Geral do Jogo 

Construção da  Igreja 



Elasund – Versão Portuguesa: Paulo Santos – Página 6 de 14 

Irás trabalhar com os outros jogadores, com objectivo de construir a cidade de Elasund. Como um dos 
fundadores, irás tentar colocar o maior número possível de edifícios, construídos por ti, na área de 

construção existente na cidade. 

O espaço disponível na cidade é determinado em função do número de jogadores, e é delimitado pelas 

barreiras de limitação da cidade 1 (na figura as barreiras estão colocadas para um jogo com 3 jogadores). 

Para que possas construir um edifício, tens de pagar o montante necessário em ouro. Precisas também de 
ter o número correcto de Licenças de Construção (1, 2 ou 3 dependendo do tamanho do edifício). 

2 A área delimitada a vermelho, tem dentro dela duas licenças de construção: 1 vermelha e 1 amarela. O 

jogador vermelho tem a licença com o maior valor, pelo que pode construir um edifício que cobra 4 
quadrados. Neste caso, a peça do edifício amarelo com as barracas amarelas precisa de ser removida, uma 

vez que um edifício maior pode ser construído por cima de um mais pequeno. 

A maioria dos edifícios produzem rendimentos. No início de cada jogada, lanças o dado e moves o Barco de 

Comércio 3 para a posição (linha) que coincide com o número obtido do dado. Cada edifício que tenha 

pelo menos uma parte nessa linha (onde está o barco), pode produzir ouro ou influência, dependendo do 

tipo de edifício. 

Tens quatro tipos de edifícios com o telhado na cor das tuas peças. Só tu podes construir esses edifícios. Para 

além desses, existem outros edifícios “neutros” que todos os jogadores podem construir. Quando constróis 
um edifício neutro, não te esqueças de colocar a tua marca de construção, utilizando para o efeito os teus 

Cubos de Pontos de Vitória.  

Podes usar as Cartas de Influência para colocares Licenças de Construção adicionais, moveres as tuas 
Licenças de Construção, ou mesmo remover um edifício que é do mesmo tamanho do que aquele que estás 

a construir. 

Podes ganhar uma Carta de Influência com a construção de parte da Muralha da Cidade. Algumas das 

peças de Muralha da Cidade deixa-te construir uma torre, a qual vale um ponto de vitória 4. 

Alguns espaços têm desenhados 1 ou 2 moinhos de vento 5. Esses espaços são chamados de Zonas de 

Comércio, e se construíres nesses espaços irás ganhar 1 ou 2 Pontos de Comércio. Os Pontos de Comércio 
dão-te a possibilidade de moveres o teu marcador no Trilho da Pontuação de Comércio. Por cada Ponto de 

Comércio, o teu marcador avança um espaço no trilho 6. Quando o teu marcador alcançar o espaço a 

seguir a outro vazio de bandeiras (espaços 3, 5, 7, 9 ou 11), podes colocar um Cubo de Pontos de Vitória 7. 

Se fores o primeiro jogador a colocar todos os teus 10 Cubos de Pontos de Vitória no tabuleiro de jogo, és o 

vencedor! 

O quadrado da Construção da Igreja, é o quadrado onde colocamos a primeira Peça da Igreja. 

As Cartas de Influência descartas no decorrer do jogo, devem ser colocadas num monte ao lado do 

tabuleiro de jogo,  já as Cartas de Ouro  são sempre colocadas em cima do seu baralho. 

 

 

 

A sequência do Jogo 

Cada jogador lança os dados. Quem obtiver o maior resultado, começa o jogo. 

 

A tua jogada está dividida em 4 fases, que tens de observar pela seguinte ordem: 

1. Lançar os dados e todos os jogadores coleccionam cartas; 

2. Construir até 2 edifícios; 

3. Colocar 1 Licença de Construção ou tirar 2 Cartas de Ouro; 

4. Usar 1 acção especial. 

 

Depois de teres completado todas as 4 fases, o jogador que está ao teu lado esquerdo, começa a sua jogada. 
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1) LANÇAR Os Dados E COLECCIONAR CARTAS 

Começas a tua jogada por lançar ambos os dados e adicionas o resultado obtido por cada um deles. Coloca 

o Barco de Comércio no número do espaço marítimo, que coincida com a soma obtida dos dados. O Barco 

de Comércio identifica uma linha da cidade. 

O barco de Comércio tem sempre que se movimentar, depois de terem sido lançados os dados. Se a soma 
dos dados for igual ao número do espaço onde o barco está ancorado, moves o barco em 2 espaços 

imediatamente a seguir, para cima ou para baixo, no tabuleiro de jogo. 

Cada jogador tem agora a oportunidade de produzir Ouro e/ou Influência. Observa cada edifício e 
verifica se pelo menos uma parte desse edifício, está na linha identificada pelo Barco de Comércio. 

Qualquer edifício que tenha o desenho de uma carta de ouro, produz 1 Carta de Ouro para o proprietário 
desse edifício. Qualquer edifício que tenha o desenho de uma Carta de Influência, produz 1 Carta de 

Influência para o seu proprietário. 

Se obtiveres a soma de “7” nos dados, o Barco de Comércio é tratado como sendo um Barco Pirata!  
Consulta as instruções na página 12 – Obter “7” nos dados, para saberes como os piratas afectam o jogo. 

 

Exemplo: O barco está posicionado no espaço com o 

número “3”. O jogador vermelho lança os dados e obtém a 

soma de “3”. Perante este resultado, o jogador tem de mover 
o barco para a linha com o número “5”. Todos os edifícios 

dessa linha, têm a oportunidade de produzir. O jogador 
vermelho tem 2 edifícios nessa linha, pelo que recebe 1 

Carta de Ouro e 1 Carta de Influência. O jogador Azul 

recebe uma Carta de Influência pelo seu edifício e os 
jogadores amarelo e verde, recebem cada um deles 1 Carta 

de Ouro. 

 

 

 
2) CONSTRUIR 1 OU 2 EDIFÍCIOS 

Depois de as Cartas de Ouro e/ou Influência terem sido coleccionadas, podes construir até 2 itens.  

 

Existem 3 coisas que podes construir: 

 Edifícios (de que és proprietário ou neutros); 

 1 Peça da Muralha da Cidade 

 1 Peça da Igreja 

 

Podes também construir dois projectos de edifícios diferentes na mesma jogada (exemplo: 1 peça de 

Muralha da Cidade e uma peça da Igreja). 
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 Construir Edifícios de que és Proprietário ou Edifícios Neutros 
a) Para que possas construir o edifício, precisas das Licenças de Construção. 

O tamanho do edifício determina quantos espaços ele irá cobrir. Os edifícios irão cobrir 1, 2, 3, ou 6 

espaços no tabuleiro de jogo. Se quiseres construir um edifício, primeiro tens que apontar (indicar) 
quais os espaços onde queres fazer a construção. 

 

 

Exemplo: O jogador vermelho pode colocar a taberna na área indicada 

na figura, já que existem 2 Licenças de Construção nessa área. 

 

Nota: A localização do Barco de Comércio não afecta a construção. 
Podes construir onde tenhas Licenças de Construção. 

 

 

b) Edifícios 

Para que possa colocar o edifício, precisas de pagar o custo de construção. Tens de entregar ao banco 

o número de Cartas de Ouro que estão indicadas no canto inferior direito da peça do edifício que 
queres construir. 

Depois, removes todas as Licenças de Construção na área onde vais construir. Coloca as tuas 
licenças de regresso à tua provisão, e entrega qualquer outra licença ao seu proprietário (ver a 

alínea c). A área de construção tem de incluir os espaços de onde removestes as licenças. Esta área 

tem de incluir pelo menos o número de licenças indicadas na peça do edifício. 

Coloca a peça do edifício no tabuleiro de jogo, com a seta da peça a apontar para Norte (em 

direcção à bússola do tabuleiro de jogo). 

Se construíres um edifício neutro, podes ver que existem 1 ou 2 espaços de 

pontos de vitória, no canto superior esquerdo (bandeiras vermelhas). 

Coloca um dos teus cubos de pontos de vitória em cada uma das 

bandeiras desenhadas na peça. 

 

Nota: Só podes colocar edifícios dentro das muralhas da cidade, nunca 
podes construir por cima do lugar da construção da Igreja ou em qualquer 
dos espaços de construção das muralhas da cidade. 

 

c) Podes Usar Licenças de Construção de Outros Jogadores 

Não tens que fornecer todas as Licenças de Construção exigidas para a construção de um Edifício. 

Podes também usar as licenças pertencentes a outros jogadores. O jogador que tiver a maior soma de 

valores das Licenças de Construção, numa determinada área, tem o directo de construir nessa área. 
Adiciona os números que estão nas Licenças para obteres o valor da soma. 

No caso de empate, nenhum jogador pode construir nessa área. 

Se construíres por cima de um espaço com a Licença de Construção de outro jogador, tens de 

entregar essa licença ao jogador. Em contrapartida, tens de compensar esse jogador, pagando-lhe 
em Cartas de Ouro, cuja quantidade é igual ao número indicado na licença. Se não tiveres 

suficientes cartas de ouro para compensares o outro jogador, não podes colocar o edifício. 

  

Exemplo: Uma Licença de Construção com o número “4” é maior do que a soma de 3 Licenças com 

os números “0”, “1” e “2”. Tens de compensar o proprietário dessas 3 licenças, para que possas 
construir nessa área. 
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d) Edifícios Maiores Podem Ser Construídos por Cima dos Mais Pequenos 

Quando colocas um edifício, podes ter a capacidade de substituir outros edifícios.  

Quando um pequeno edifício, qualquer que ele seja, é parcialmente ou completamente coberto por 

um novo edifício, é removido do jogo. 

Se o edifício removido pertencer a outro jogador, regressa ao seu proprietário. Se for um edifício 

neutro, é colocado junto dos outros edifícios neutros e qualquer Cubo de Pontos de Vitória regressa 
ao seu proprietário. 

Se um “Edifício de Início do Jogo” for removido desta maneira, o seu proprietário pode reconstruí-lo 
imediatamente, sem qualquer custo (ver “As Cabanas dos Trabalhadores” na página 13). 

 

 

Exemplo: O jogador vermelho tem a maior soma de valores de 

Licenças de Construção nesta área, o que lhe confere o direito de 
construir a Sede do Comércio nesse lugar. O jogador vermelho, 

primeiro compensa o jogador amarelo e azul em 2 Cartas de 

Ouro, para cada um deles. Depois, paga 5 carta de ouro ao banco. 
Todos os jogadores retiram as suas Licenças dessa área. Agora, o 

jogador vermelho posiciona o edifício. Como o edifício amarelo 
fica por debaixo do novo edifício, é removido e regressa à 

provisão do seu proprietário. 

 

 

 

 

e) Construir Por Cima de Edifícios do Mesmo Tamanho 

Também podes construir um novo edifício por cima de edifícios do mesmo tamanho que o edifício 
que queres construir, desde que pagues 3 Cartas de Influência da mesma cor (3 azuis, 3 verdes ou 3 

vermelhas). 

 

Exemplo: O jogador amarelo tem a Licença de Construção 

com o número mais elevado. Depois de compensar em 1 
carta de ouro o jogador vermelho por usar a sua Licença, o 

jogador amarelo constrói a taberna na área seleccionada. 
Para que possa construir por cima de dois edifícios, 

pertencentes aos jogadores vermelho e azul, o jogador 

amarelo tem de pagar 3 Cartas de Influência da mesma cor. 
O jogador vermelho e azul recolhem os seus edifícios, 

colocando-os na sua provisão, assim como os seus cubos de 
pontos de vitória. 
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 Construir a Muralha da Cidade 
Quando optares por construir uma peça da Muralha da Cidade, retira a peça que está no cimo do monte 
das tuas peças da Muralha da Cidade e coloca-a a seguir a um dos lados de uma das Barreiras de 

Limitação da Cidade, ou a seguir a uma peça da Muralha da cidade já colocada. Quando construíres na 
direcção da seta azul, o custo de construção para a peça da Muralha é de 2 cartas de ouro. Se construíres na 

direcção da seta vermelha, o custo de construção da peça de Muralha é de 4cartas de ouro. 

Quando ao construíres a muralha da cidade, a peça tiver um desenho: 

 com 1 ou 2 Cartas de Influência, retira do respectivo 
baralho, o número de cartas igual ou número de 

desenhos da peça; 

 quadrado com uma torre colorida, coloca um dos teus 

cubos de vitória na torre. 

 

Exemplo: O jogador amarelo paga 2 cartas de ouro por construir uma 

Peça da Muralha da Cidade e recebe um Carta de Influência 1. Ele 

constrói uma segunda Peça da Muralha da Cidade, pagando 4 Cartas 

de Ouro e coloca um Cubo de Pontos de Vitória em cima da torre 2. 
 

 
 Construir a Igreja 
A igreja é feita de 9 peças. Se escolheres construir parte da Igreja tens de pagar 7 Cartas de Ouro ao 

banco. Depois, retiras a peça que está no cimo do monte das Peças da Igreja, colocando-a no tabuleiro do 
jogo.  

O primeiro jogador a construir uma Peça da Igreja, tem uma grande vantagem: ele retira as duas primeiras 

Peças do cimo do monte das Peças da Igreja, e escolhe uma para jogar e a outra coloca-a no fundo do 
monte das Peças da Igreja, sem a revelar aos outros jogadores. 

A primeira Peça da Igreja a ser jogada é sempre colocada no quadrado da Construção da Igreja, com a 
seta a apontar na direcção da bússola. 

Importante: Nunca se pode construir por cima das  peças da Igreja, ou move-las da sua posição. 

A primeira Peça da Igreja irá também determinar quais os 9 espaços que a Igreja irá ocupar na sua 
construção. Todas as outras Peças da Igreja, quando forem construídas, têm de ser colocadas na posição 

correcta de construção, com a seta a apontar para “Norte”. A ilustração da Igreja no canto superior 
esquerdo do tabuleiro, vai-te ajudar a determinar onde deves colocar cada uma das Peças da Igreja. 

Se pretenderes colocar uma Peça da Igreja num quadrado onde exista uma Licença de Construção, a 

licença regressa ao seu proprietário sem qualquer compensação. Se pretenderes colocar a Peça da Igreja 
num quadrado ocupado por outro edifício, esse edifício, independentemente do seu tamanho, é removido. 

Podes continuar a colocar licenças e edifícios nos espaços vazios entre as Peças da 
Igreja já colocadas no tabuleiro do jogo (mesmo que isso não seja sempre uma opção 

sensata, devido ao alto risco de outras Peças da Igreja serem jogadas). 

 

Exemplo: O jogador amarelo coloca a primeira Peça da Igreja no quadrado da 

Construção da Igreja e identifica a peça com um dos seus Cubos de Pontos de 
Vitória. Esta Peça da Igreja determina qual a área total de construção da Igreja 

(linha vermelha). 

O jogador vermelho constrói a segunda Peça da Igreja, e a sua colocação no 

tabuleiro de jogo implica a remoção do edifício da taberna, propriedade do 

jogador azul. Este coloca a Taberna de regresso à sua provisão e retira o seu Cubo 
de Pontos de Vitória. 
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3) COLOCAR 1 LICENÇA DE CONSTRUÇÃO OU TIRAR 2 Cartas de OURO 

Podes optar por tirar 2 Cartas de Ouro do banco ou colocar 1 das tuas Licenças de Construção. Se 

escolheres colocar a licença, podes pô-la em qualquer espaço que esteja na linha marcada pelo Barco de 

Comércio. A colocação da licença implica que efectues ao banco um pagamento em Cartas de Ouro cuja 

quantidade é igual ao número inscrito na Licença de Construção. 

 

Exemplo: O jogador vermelho coloca a licença com o valor “2”. Ele 

paga 2 cartas de ouro ao banco e posiciona a licença num dos três 
quadrados desocupados, da linha que está marcada pelo Barco. 

 

Se não existir qualquer quadrado vazio na linha onde o barco está 
ancorado, podes em substituição colocar a licença num espaço vazio em 

qualquer das linhas adjacentes (na de cima ou na debaixo). Se também essas linhas estiverem 
completamente preenchidas, só podes colocar a licença se efectuares um pagamento com Cartas de 

Influência. 

 

Colocar a Licença de Construção numa Linha à Tua Escolha 
Se pagares 2 Cartas de Influência iguais (2 azuis, 2 verdes ou 2 vermelhas), podes deste modo 

colocar a licença numa linha à tua escolha. 

 

 

4) USAR UMA ACÇÃO ESPECIAL 

No final da jogada, podes escolher em efectuar 1 das 4 possíveis acções especiais. Não és obrigado a 

efectuar uma acção especial, mas se o fizeres tens de pagar o custo associado com Cartas de Influência ( e 

possivelmente pagar algumas Cartas de Ouro também). Não podes efectuar uma acção especial, se não 
conseguires pagar o custo associado. 
 

a) Move a Tua Licença de Construção   
Podes mover uma das tuas licenças de Construção, que já estejam no tabuleiro, para qualquer espaço 
vazio do tabuleiro de jogo. 

Custo: 2 Cartas de Influência iguais. 

 

b) Faz o “Upgrade” da Tua Licença de Construção 
Podes substituir uma das tuas Licenças de Construção, que já esteja no tabuleiro, por outra com um 

valor superior retirada da tua provisão. Retira a antiga licença e coloca-a de regresso à tua provisão, e 
posiciona a nova licença no mesmo espaço. 

Custo: 2 Cartas de Influência da mesma cor e Cartas de Ouro cuja quantidade é determinada pela 

diferença entre o valor das duas licenças. 

 

c) Coloca a Licença de Construção num Espaço à Tua Escolha 
Podes colocar a Licença de Construção retirada da tua provisão, para cima de qualquer quadrado 
vazio, numa linha à tua escolha. A localização do Barco de Comércio não afecta esta opção. 

Custo: 1 Carta de Influência de cada cor (1 verde, e azul e 1 vermelha) e Cartas de Ouro cuja 

quantidade é determinada pelo valor da licença. 

 

d) Retira 2 Cartas de Ouro 
Podes retirar 2 Cartas de Ouro da provisão. 

Custo: 1 Carta de Influência da cada cor (1 verde, 1 azul e 1 vermelha). 
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Fim do Jogo 

Se está na tua vez de jogar e tens todos os teus 10 Cubos de Pontos de Vitória no tabuleiro, o jogo termina e 
és o vencedor! 

 

 

Detalhes de Algumas Regras 

 
 Obter “7” nos dados 

Quando obténs o resultado de“7” nos dados, moves o Barco de Comércio para a linha que quiseres 

(não pode ser deixado na mesma linha onde se encontrava antes de lançares o dado). Nesta jogada, o 

barco representa os piratas! 

Não é produzido qualquer rendimento nessa linha. Em vez disso, cada jogador (incluindo o jogador que 

moveu o barco) têm de descartar uma Carta de Influência ou uma Carta de Ouro, por cada um dos 
seus Cubos de Pontos de Vitória existentes nessa linha. 

Se não tiveres as cartas suficientes para pagar o montante total, tens de descartar todas as cartas que 

tiveres, caso não tenhas qualquer carta, não perdes nada. 

Quando moves o pirata, podes reclamar a recompensa! Podes retirar à sorte, 1 carta de entre as cartas 

descartadas (por acção do pirata), por cada Torre que sejas proprietário em toda a Muralha da Cidade 
(Peças da Muralha da Cidade com o teu Cubo de Pontos de Vitória em cima dela). 

Depois do ataque do pirata, podes continuar com o que resta da tua jogada da forma normal (podes 

construir edifícios, colocar a licença na linha marcada pelo o barco pirata, etc.) 

 

Exemplo: O jogador verde obteve um “7” e escolhe em mover o pirata para a linha 5. O jogador 

vermelho tem 3 Cubos de Pontos de Vitória nessa linha, pelo que tem de descartar 3 cartas. O jogador 

azul também tem Cubos de Pontos de Vitória nesta linha, pelo que tem de descartar 1 carta. 

 

 
 As Zonas de Comércio 

Os espaços a seguir ao mar, e num jogo com 3 ou 4 jogadores os espaços junto às 
Barreiras de Limitação da Cidade, têm o desenho dos moinhos de vento. Estes espaços 

são denominados de “Zonas de Comércio”. 

Se colocares o edifício numa Zona de Comércio, irás ganhar 1 (se for ao longo do porto) ou 
2 (se for junto às Barreiras de Limitação da Cidade) Pontos de Comércio. Os pontos de 

Comércio são marcados no Trilho da Pontuação do Comércio com o teu marcador. 

 

Nota: não ganhas qualquer Ponto de Comércio com as Peças da Igreja construídas nas Zonas de 
Comércio. 

 

Se o teu marcador alcançar (ou passar) um espaço com símbolos de pontos de vitória (3, 5, 7, 9, ou 11 
Pontos de Comércio), colocas um dos teus Cubos de Pontos de Vitória numa das bandeiras vermelhas 

mais próximas desse espaço do Trilho do Comércio. 

 

 



Elasund – Versão Portuguesa: Paulo Santos – Página 13 de 14 

Mas, se perderes um edifício numa Zona de Comércio, tens de recuar o teu marcador no Trilho da 
Pontuação do Comércio. Se o teu marcador ao recuar, passar para baixo de um dos espaços com os 

símbolos de pontos de vitória, perdes também os pontos de vitória (retira os teus Cubos de Pontos de 

Vitória e coloca-os na tua provisão). 

 

Exemplo: O jogador vermelho tem 5 Pontos de 
Comércio e coloca 2 Cubos de Pontos de Vitória. 

1 O jogador azul retira um edifício vermelho. 

2 O jogador vermelho perde 1 Ponto de 
Comércio e tem de remover o seu Cubo de Pontos 

de Vitória. 

3 O jogador azul ganha 2 Pontos de Comércio e 
pode colocar 1 Cubo de Pontos de Vitória. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As Cabanas dos Trabalhadores 
... estão desenhadas nos teus 2 Edifícios de Início do Jogo ( com a escultura do “totem”). Se um dos teus 

Edifícios de Início do Jogo é substituído por um Edifício maior, podes imediatamente colocá-lo em 

qualquer espaço vazio à tua escolha. 

Mas... nunca podes colocar os teus Edifícios de Início do Jogo nas Zonas de Comércio ou em cima de 

Licenças de Construção de outros jogadores. 

Podes nunca conseguir reconstruir o teu Edifício de Inicio do Jogo, se não existirem espaços vazios, e 

assim não te resta outra solução, que não seja removê-lo do jogo. 

Se dois jogadores tiverem ambos os seus Edifícios de Início do Jogo, substituídos ao mesmo tempo, a sua 

reconstrução é feita segundo a ordem de jogar. Se construíres por cima do teu próprio Edifício de Início 

do Jogo, podes reconstruí-lo em primeiro lugar, seguindo-se depois os outros jogadores (se existir 
algum) a reconstruir os seus Edifícios de Inicio do Jogo, que tenham sido substituídos, respeitando a 

ordem dos ponteiros do relógio. 

Só podes continuar a tua vez de jogar, depois de estarem reconstruídos todos Edifícios de Inicio do Jogo 

que forem substituídos. 
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 Esgotarem-se As Cartas 

Com o decorrer do jogo, é possível que o banco possa vir a ficar sem cartas. Se não existirem  no banco, 

cartas suficientes para pagar a totalidade das produções, ninguém recebe qualquer tipo dessa carta 

nessa vez de jogar. 

Além disso, se não existirem Cartas de Influência suficientes para pagar as produções, todos os 

jogadores têm de descartar metade das suas Cartas de Influência (arredondamentos para baixo). Essas 

cartas descartadas são baralhadas e formam um novo baralho de cartas. 

O mesmo processo é utilizado, se não existirem cartas de Ouro suficientes no banco para pagar todas 

as produções. 

 

 

Dicas para novos jogadores 

 No começo do jogo, é muito importante colocar edifícios no maior número, que poderes, de linhas 

diferentes (especialmente linhas perto do meio do tabuleiro), para que tenhas grandes possibilidades 

de produzir ouro e influência; 

 Os teus edifícios “Comerciante (Shopkeepers)” só precisam de 1 ou 2 Cartas de Ouro para serem 
construídos, deverás tentar construir estes edifícios primeiro, mesmo que mais tarde, possam vir a ser 

construídos outros edifícios em cima deles. Com isto consegues obter rapidamente mais rendimentos; 

 Por norma, é melhor construir o grande edifício de 6 espaços, quando tens um fluxo de rendimento 

seguro, uma vez que estes edifícios não produzem ouro ou influência; 

 Tenta sempre ter Cartas de Influência na tua mão, para que possas reagir a ataques de outros 
jogadores. Estas cartas também permitem a colocação de uma segunda Licença de Construção, no 

momento mais indicado; 

 Se conseguires ser o primeiro jogador a construir a primeira Peça da Igreja, tens uma vantagem 

significativa. Tens um impacto na escolha dos espaços para a construção total da Igreja e também ficas 

a saber a identidade da última Peça da Igreja. 

 

 

 

“Elasund” é o nome de uma pequena vila na costa Norueguesa no romance 
“The Settlers of Catan” de Rebecca Gable´s. Os “Catanianos” deixaram essa 
vila e navegaram em direcção à sua nova terra natal  
Agradeço à senhora Gable por me ter permitido utilizar o nome de “Elasund” 
para este jogo. 

Klaus Teuber - Julho de 2005 

 


