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Introdução 
Estávamos na era dos descobrimentos, uma era das oportunidades. Bravos exploradores partiam em grandes barcos para explorar o 

desconhecido. Alguns regressavam famosos e ricos, carregando presentes exóticos e narrando descobertas loucas e maravilhosas. 

Outros perderam-se na obscuridade, as suas explorações não foram registadas e as suas descobertas não são conhecidas. Vem para 

esta era da aventura. Vem para a era do Entdecker! 

Como descobridores arrojados, os jogadores têm de avançar para dentro de águas desconhecidas. Novas ilhas irão ser descobertas, e 

aquele que explorar essas ilhas com exploradores pode encontrar valiosas plantas selvagens. O vencedor do Entdecker irá ser o 

jogador que ganhar o maior número de Pontos de Descoberta através da exploração das ilhas e da descoberta de plantas exóticas 

selvagens. 

 

Começar a Jogar 
Existem duas maneiras de aprender como jogar o Entdecker. Se tiveres a jogar pela primeira vez, podes: 

- Seguir os passos do Professor Easy. Este panfleto está concebido para guiar-te através do teu primeiro jogo e ensinar-te todas as 

regras que precisas para começar a jogar. Depois, se tiveres alguma questão após completares o Professor Easy, podes consultar estas 

regras para mais explicações; Ou 

- Ler estas regras antes do teu primeiro jogo. Quando tiveres a jogar, podes consultar as páginas 25 e 26 do panfleto do Professor Easy. 

Estas páginas explicam os passos que cada jogador efectua durante a sua vez de jogar. 

 

Componentes do Jogo 

 

+ 1 Dado especial, 1 saco, 1 tabuleiro do jogo, 1 Professor Easy – Introdução ao Entdecker 

 

Regras do Jogo 

Esta secção tem as regras do jogo para o Entdecker. 

 

Antes de jogares 

Antes de poderes jogar o Entdecker vais precisar de remover com cuidado as peças do jogo dos 

cartões. Remove todas as Peças de Descoberta, as duas partes de cada cabana indígena, as 

moedas de ouro, e as Fichas de Produtos. 

Vais precisar de montar as cabanas indígenas. Cada cabana tem duas partes: o interior da 

cabana, que mostra um sábio indígena, e o telhado da cabana, o qual aparenta ser feito de 

palha. O interior da cabana tem duas fendas, e o telhado tem duas abas. 

Primeiro (1), curvar para baixo as duas alas do telhado da cabana. Depois (2), desliza as alas para dentro das fendas do interior da 

peça. As cabanas vão ser usadas para esconder os Fichas de Produtos, para que nenhum jogador possa ver o seu valor, uma vez 

colocadas dentro das cabanas. 

 

 

 

4 Colónias 

8 Fortes 

67 Exploradores 

180 Peças de Descoberta 

Moedas de Ouro 

com os valores 1 e 5 

Amendoim Cacau Ananás 

Tomate Tabaco Borracha 

Feijão Batatas Milho 

Cabana Indígena 

Barco Explorador 

9 Fichas de Produtos: 
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O Tabuleiro do Jogo 

O tabuleiro do jogo está dividido em 4 áreas: 

 

 

1 – Territórios por Descobrir: Esta é a área onde os jogadores vão explorar, na procura por novas ilhas para colonizar e explorar. 

2 – Espaços da Borda: Estes espaços são conhecidos no início do jogo. A partir destas áreas novas aventuras vão começar em 

direcção aos Territórios por Descobrir  

3 – Selvas: Estes setes caminhos levam-nos às cabanas indígenas onde os tesouros do novo mundo podem ser descobertos pelos 

mais aventureiros e persistentes dos descobridores. 

4 – A Serpente do Mar: Os jogadores registam os seus Pontos de Descoberta ao longo do comprimento deste assustador animal. Estes 

pontos podem ser ganhos através da exploração de novas ilhas ou descobrindo produtos exóticos. 

 

Fichas de Produtos: 

Os tesouros do Novo Mundo estão representados por nove Fichas de Produtos. Cada ficha mostra uma valiosa e exótica planta, 

desconhecida do mundo até os jogadores a encontrarem na selva. Cada ficha tem um valor de pontuação: 5, 10 ou 15. Antes do jogo, 

todas as nove fichas serão misturadas no saco. 

Durante o jogo, os jogadores vão tirar estas fichas para fora do saco e posicioná-las nas cabanas indígenas. Uma vez que só existem 

sete cabanas, algumas das Fichas de Produtos não vão ser usadas. Os jogadores nunca vão saber ao certo quais as Fichas de 

Produtos vão estar em jogo! 

 

Peças de Descoberta 

As Peças de Descoberta mostram as ilhas e os mares do Novo Mundo, no qual os jogadores vão estar a explorar. 

Muitas peças mostram partes de uma ou mais ilhas, enquanto as outras fichas mostram apenas mar aberto, à espera de 

ser atravessado. Umas quantas destas fichas têm um ponto de interrogação no verso. Estas são potencialmente 

compensadoras, mas também potencialmente perigosas, eventos que os jogadores podem encontrar durante o jogo. As 

Peças de Descoberta vão ser jogadas para dentro do Território por Descobrir à medida que esta área vai sendo 

explorada. 

Nota: Algumas Peças de Descoberta têm letras impressas no verso. Essas letras são usadas para guiar os jogadores através da 

introdução do jogo do Professor Easy. Se não tiveres a usar o Professor Easy, estas letras não tem qualquer efeito no jogo e devem ser 

ignoradas. 

 

 

 

 

 

Serpente do Mar 

Selva 

Território por Descobrir 

Espaços da Borda 
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Preparação do Jogo 
Posiciona uma cabana indígena no fim de cada um dos caminhos da Selva. 

Posiciona todas as nove Fichas de Produtos no saco. 

Cada jogador recebe 7 peças de ouro para o seu capital inicial. As restantes peças 

de ouro, o dado especial, e o barco explorador são posicionados de lado num lugar 

de fácil acesso. 

 

Dividir as Peças de Descoberta por tipo 

As peças com o verso em azul (com ou sem pontos de interrogação) devem ser bem 

misturadas em conjunto e depois divididas em 6 montes mais ou menos iguais. Não 

importa se existem ou não peças de pontos de interrogação no topo dos montes. 

Estes montes de Peças de Descoberta têm o nome de “Montes Escondidos”. 

As Fichas com números no verso são separadas pelo número. Cada número forma 

um monte diferente. Estes montes são virados com a face virada para cima, e tem o 

nome de “Montes Abertos”. Os jogadores podem examinar os Montes Abertos em 

qualquer altura. As fichas com a ilustração da cascata e quer com “+5” ou “+10” 

devem ser postas de lado. Elas não são usadas durante o jogo (ver “Preparação do 

Cenário do Jogo” na secção 3). 

 

Separar as Peças do Jogo 

Separa as Peças de Jogo pela cor e distribui-as aos jogadores: 

 Com 2 jogadores, então um recebe as peças vermelhas e outro recebe as 

peças brancas. Cada jogador recebe 20 exploradores, 2 fortes e 1 colónia. 

 Com 3 jogadores, então as peças vermelhas, brancas e amarelas são usadas. 

Cada jogador recebe 15 exploradores, 2 fortes e 1 colónia. 

 Com 4 jogadores, então todas as quatro cores são usadas. Cada jogador 

recebe 12 exploradores, 2 fortes e 1 colónia. 

 

Preparação do Cenário do Jogo 

Para o teu primeiro jogo sugerimos que uses esta preparação. 

 

Sete peças de mar são tiradas dos Montes Abertos. Também, duas peças de 5 pontos bónus e uma de 10 pontos bónus (as peças 

bónus tem um desenho de uma cascata e dizem “+5” ou “+10”). Deita as peças no tabuleiro do jogo conforme mostra a ilustração. 

Depois do teu primeiro jogo, podes continuar a jogar com este cenário, ou podes escolher um a preparação diferente. Ver a secção 12 

para exemplos de diferentes preparações. 

 

 

 

 

Explorador 

Forte 

Colónia 

Cada jogador posiciona um explorador no espaço zero da Serpente do mar. 



 

5 

Visão Geral da Vez de Jogar 
 O jogador mais novo irá começar o jogo como o primeiro descobridor. 

 Durante a tua vez de jogar, vais utilizar o barco explorador (todos os jogadores utilizam o mesmo barco) e fazem uma viagem dentro 

do Território por Descobrir. Se forem descobertas terras durante a tua viagem, podes posicionar aí um explorador, forte ou colónia. 

Durante a tua vez de jogar, pode completar a exploração de uma ou mais ilhas. Estas ilhas vão marcar pontos para todos aqueles 

que tenham explorado com sucesso a ilha, posicionando unidades. 

 Depois de completares a tua viagem, o próximo jogador, no sentido dos ponteiros do relógio, irá começar a sua vez de jogar, 

pegando no barco explorador. 

 Assim que todos os espaços do Território por Descobrir tenham sido cobertos com uma Peça de Descoberta, o jogo termina. 

 

Sequência da Vez de Jogar 
Deves seguir esta sequência durante a tua vez de jogar: 

1. Lançar para o rendimento de Ouro: Só lanças para o rendimento se tiveres menos do que 4 peças de ouro. 

2. Seleccionar o Espaço Inicial: Determinar onde queres começar a tua viagem para a vez de jogar. 

3. Pagar as Despesas Iniciais: Muitas vezes podes começar de graça. 

4. Anunciar Quantas Peças vais Explorar: Tens de pagar por cada peça. Quanto mais comprar, mais possibilidades tens de 

descobrir alguma coisa. 

5. Explorar: Começa a tua viagem e aventura-te para dentro do Território por Explorar. 

6. Posicionar uma Unidade (opcional): Se descobrires terra, podes posicionar aí um explorador, forte ou colónia.  

7. Cobrir Qualquer dos Espaços em Redor: Preenche qualquer intervalo, que esteja completamente rodeado por peças. 

8. Pontuar qualquer Ilha Explorada 

 

As Fases de uma Vez de Jogar 
Esta secção dá o detalhe de cada uma das fases da vez de jogar de um jogador. 

 

1. Lançar para o Rendimento de Ouro 

Se tiveres menos do que 4 peças de ouro no início da tua vez de jogar, tens de produzir ouro para todos os jogadores. 

Lança o dado especial. Se o lançamento resultar num número, recebes essa quantidade de peças de ouro. Todos os 

outros jogadores recebem essa quantidade de peças de ouro mais 1. Ou seja, por exemplo, se o resultado obtido do 

dado for um 3, recebes 3 peças de ouro, e todos os outros jogadores recebem 4. 

Se o resultado do lançamento for uma roda de marinheiro, então podes escolher quantos ouros são produzidos. Tens de escolher 

em tirar 2, 3, 4, 5 ou 6 peças de ouro. Todos os outros jogadores recebem essa quantidade de peças de ouro mais 1. 

Exemplo: Se obtiveres do dado a roda de marinheiro e decidires tirar 6 ouros, recebes 6 peças de ouro e todos os outros jogadores 

recebem 7. 

 

2. Selecciona um Espaço Inicial 

Pega no barco explorador e posiciona-o num espaço que seja adjacente a uma espaço por explorar. Podes seleccionar qualquer 

Espaço da Borda ou uma peça anteriormente descoberta. O espaço a seleccionar tem de satisfazer as seguintes condições: 

 O espaço inicial tem de ter pelo menos uma extremidade marítima que faça fronteira com um espaço por explorar. 

 Se o espaço inicial for uma peça de anteriormente descoberta, então tens de ser capaz de traçar um caminho a partir desta peça 

até um dos Espaços da Borda. Este caminho tem de seguir as linhas brancas e não pode ser quebrado.  

Exemplo: 

A. O barco não pode começar aqui, porque não existe um espaço por explorar adjacente a ele. 
 

B. O barco não pode começar aqui, porque só existe terra entre ele e os espaços por explorar. 
 
C. O barco não pode começar aqui, porque não existe um caminho (linhas brancas) até um 

Espaço da Borda. 
 
D. O barco pode começar aqui, uma vez que existem 2 espaços por explorar e um caminho que 

leva a um Espaço da Borda. 
 
E. O barco pode começar aqui, já que este é um Espaço da Borda e é adjacente a um espaço por 

explorar. 
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3. Pagar as despesas Iniciais 

Dependendo onde começas a tua viagem, podes ter de pagar as Despesas Iniciais. Existem duas razões porque podes ter de pagar: 

 

A. Espaços de Borda Distantes 

Alguns Espaços de Borda mostram uma ou duas moedas de ouro. Uma vez que estes espaços estão distantes do mundo conhecido, 

despesas adicionais têm de ser pagas se vieres a começar a tua viagem num espaço com moedas de ouro. Se escolheres um destes 

espaços como o teu ponto de partida, ou se o caminho branco que traçares a partir do teu ponto inicial, terminar num destes Espaços de 

Borda, então tens de pagar o número de moedas de ouro igual à quantidade de moedas desenhadas no espaço (atenção que o jogador 

não tem de tomar o caminho mais curto. Só tens de pagar por um Espaço de Borda Distante se não fores capaz de traçar qualquer 

caminho que leve a um Espaço de Borda gratuito). 

 

B. Portagem 

Colónias e Fortes pertencentes a outros jogadores podem cobrar uma portagem se o 

barco explorador passar por eles. Se seleccionares um ponto inicial que é uma peça 

com uma colónia ou um forte pertencente a outro jogador, tens de lhe pagar a portagem. 

Também, se o caminho que traçares de regresso a um Espaço de Borda tiver colónias 

ou fortes ao longo do caminho, tens de pagar a portagem por cada um deles. A 

portagem por cada colónia ou forte é de 2 peças de ouro. Estas 2 peças de ouro são 

pagas directamente ao proprietário da colónia ou forte, não ao banco. 

Exemplo: 

É o jogador roxo a jogar. Se ele começar no espaço A, ele tem de pagar 1 ouro ao 

banco, uma vez que o único caminho branco que ele consegue traçar leva-o ao Espaço 

de Borda com o desenho de 1 moeda de ouro. 

Depois, ele também tem de pagar 2 peças de ouro ao jogador vermelho e 2 peças de ouro ao jogador amarelo, uma vez que ambos são 

os proprietários dos fortes ao longo do caminho. 

Se ele escolher começar no espaço B, ele teria de pagar 2 peças de ouro ao jogador branco, porque o branco é o proprietário do forte 

ao longo desse caminho. 

Se ele escolher em começar no espaço C, ele não tem de pagar despesas iniciais, já que consegue traçar um caminho de regresso a 

um Espaço de Borda gratuito e não existem fortes e colónias ao longo do caminho. 

 

4. Anunciar quantas Peças vais Explorar 

Antes de começares a tua viagem, tens de declarar o número de peças que desejas tirar nessa vez de jogar. Podes mais tarde decidir 

tirar menos peças, mas nunca podes tirar mais do que aquelas que declaraste. Também, tens que declarar se as peças a tirar vão ser 

dos Montes Abertos ou dos Montes Escondidos. Nunca podes tirar peças de ambos os montes, Aberto ou Escondido, durante a mesma 

vez de jogar. 

Depois de declarares quantas peças vais tirar, tens de pagar por elas. Cada peça que fazes intenção de tirar dos Montes Escondidos 

pagas 1 peça de ouro. Cada peça que fazes intenção de tirar dos Montes Abertos custam 4 peças de ouro. Tens de pagar estes custos 

através de pré pagamento. 

 

Exemplo 1: um jogador anuncia que faz intenção de tirar 4 peças dos Montes Escondidos. Ele paga 4 peças de ouro. Durante a sua vez 

de jogar ele não pode tirar mais do que 4 peças. 

Exemplo 2: Um jogador anuncia que tem intenção de tirar 2 peças dos Montes Abertos. Ele tem de pagar 8 peças de ouro. Durante a 

sua vez de jogar ele pode tirar 2 peças de qualquer dos montes abertos. Essas peças podem ser tiradas do mesmo monte ou de montes 

diferentes. 

Importante: Em cada vez de jogar, tens de fazer o pagamento e tirar pelos menos 1 peça e tentar fazer uma viagem no território por 

explorar. Só se conseguires provar que é impossível para ti pagar por essa única peça (por causa das Despesas Iniciais) podes cancelar 

a tua viagem e não fazer mais nada pela vez de jogar. Se existir qualquer espaço inicial disponível que possas pagar, então tens de 

fazer uma viagem. Não podes escolher em passar a vez de jogar se qualquer espaço inicial estiver disponível.  
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5. Explorar 

Depois de pagar qualquer despesa pela exploração, podes começar a tua viagem para a vez de jogar. A exploração de cada peça está 

partida em 4 segmentos: 

 

A. Tirar uma Peça 

Tira a peça que está no topo de qualquer monte, baseada na tua declaração do passo 4. Se estiveres a tirar dos Montes Escondidos, 

pode escolher qualquer dos Montes Escondidos para tirar a peça. Se qualquer das peças do topo tiver um ponto de interrogação, podes 

escolher em tirar o evento, ou podes tentar em evitar o evento, tirando uma peça sem um ponto de interrogação, se uma estiver 

disponível. Os eventos são descritos na secção 11. 

Tens de tirar peças, uma de cada vez. Não tens permissão de tirar todas as peças que pagaste de uma só vez e depois jogá-las por 

qualquer ordem que queiras. Em vez disso, a sequência dos passos tem de ser efectuada para cada peça, uma após a outra. 

 

B. Posiciona a Peça num espaço por descobrir a seguir ao espaço onde o barco explorador está localizado 

Primeiro, verifica se a peça pode ser jogada: 

 Um das extremidades de mar da nova peça tem de ser posicionada a seguir a uma extremidade de mar da peça onde o barco 

explorador está localizado. 

 Todos os outros lados da peça têm de combinar com as extremidades (lados) de quaisquer peças anteriormente jogadas que se 

encontre adjacente à nova peça. A terra tem sempre de ser alinhada com terra e o mar tem sempre de ser conectado ao mar. 

A peça pode ser virada em qualquer direcção desde que as regras descritas em cima sejam observadas. O jogador que está a jogar a 

peça escolhe em que direcção a peça irá ser jogada. 

As extremidades da nova peça que sejam adjacentes a outros espaços por explorar podem ser extremidades de terra ou extremidades 

de mar. 

 

Exemplo: A posição da peça A foi incorrectamente posicionada, uma vez que uma extremidade de terra faz 

fronteira com o mar do Espaço da Borda (todos os Espaços da Borda são extremidades de mar). A peça na 

posição B está correctamente posicionada, uma vez que a todos os lados que fazem fronteira com as peças 

anteriormente colocadas combinam entre si. 

È possível que a peça tirada não possa ser jogada, não importa em que direcção em que a peça é virada. 

Se a peça não poder ser jogada, então ele tem de ser descartada. Se a peça puder ser jogada, então ela 

tem de ser jogada. Não podes escolher em descartar uma peça se ela puder ser jogada. As peças 

descartadas não são substituídas, nem existe um reembolso do pagamento das despesas de exploração 

pagas para essa peça. 

Nota: Se uma peça de evento for tirada, e não puder ser posicionada no tabuleiro, então o evento não é 

efectuado. A peça é descartada. 

 

C. Mover o Barco 

Uma vez colocada uma nova peça, o Barco Explorador tem de se 

mover para cima dessa peça. Essa peça é agora explorada. O 

barco tem de se mover mesmo se isso signifique que está a 

mover-se numa direcção que não querias ir! 

Exemplo: O jogador quer viajar em direcção ao espaço A e tira uma peça (D). Infelizmente, a peça 

não pode ser colocada no espaço A, não importa qual a direcção em que ela é virada. A peça também 

não pode ser posicionada no espaço B. Mas, a peça pode ser posicionada no espaço C. Uma vez que 

existe uma jogada legal para a peça, ela tem de ser jogada e o barco tem de ser movido para a nova 

peça.  

Se a peça acabada de tirar, não pudesse ser colocada, e tivesse de ser descartada, o barco não se movia, saltavas este passo e 

continuavas para o passo D. 
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D. Termina a Exploração ou Continua 

Depois de posicionar a peça, o jogador tem de determinar se ele pode continuar a sua exploração ou se ele tem de parar. Ele tem de 

parar se: 

 Ele não tiver mais peças disponíveis para tirar na sua vez de jogar (porque ele já tirou todas as que pagou); 

 O Barco Explorador alcançou um beco sem saída (qualquer peça que não tenha extremidades de mar a seguir a espaços por 

explorar); 

 O jogador escolhe em posicionar uma unidade na porção de terra da peça para onde o barco acabou de se mover (ver a fase 6: 

posicionar uma unidade). 

Se o barco encontrar um beco sem saída, a tua viagem está terminada para 

esta vez de jogar. Outras peças que tenham sido anunciadas, mas que ainda 

não tenham sido tiradas são perdidas. Não podes tirar essas peças, nem podes 

ser reembolsado do ouro que pagaste por elas. È o risco da exploração que por 

vezes pagas para muitas peças, mas acabas por posicionar apenas uma delas. 

 

Exemplo: Um jogador anuncia que vai tirar 3 peças dos Montes escondidos e paga 3 ouros. Ele 

começa na peça A e tira a sua primeira peça (B). Ela pode ser jogada, pelo que o jogador tem de o 

fazer. Infelizmente, a peça não tem extremidades de mar adjacentes a territórios por explorar, pelo que 

o jogador tem de terminar a sua viagem por esta jogada. As outras duas peças que o jogador pagou 

não são tiradas, e ele não obtém o ouro de volta. O jogador tem, contudo, ainda a permissão de 

posicionar uma unidade na peça que acabou de explorar. 

Se fores capaz de continuar a tua viagem, então repete os passos A até D para a próxima peça. 

 

6. Posicionar uma Unidade 

Quando explorar uma nova peça, podes escolher em posicionar aí uma unidade se existir uma qualquer porção de terra na peça. Uma 

peça “só mar” nunca pode ter uma unidade posicionada em cima. Se escolheres em construir uma unidade, a tua viagem para esta vez 

de jogar termina imediatamente, mesmo se ainda tiveres peças para tirar (ver 5. Explorar). A unidade só pode ser construída na última 

peça descoberta (nota que isto não é necessariamente a última peça que tiraste. Se a última peça tirada não tiver nenhum 

posicionamento legal, uma unidade pode ainda ser posicionada na última peça descoberta). 

Não podes posicionar uma unidade no espaço inicial da tua viagem, uma vez que essa peça não foi explorada durante a viagem desta 

vez de jogar. 

Só podes posicionar uma peça por cada vez de jogar. Quando posicionas a unidade, tens de pagar o seu custo em peças de ouro. Este 

custo é diferente para cada tipo de unidade: 

Colónia  6 peças de ouro 

Forte  3 peças de ouro 

Explorador 1 peça de Ouro 

Quando escolhes em posicionar uma unidade numa peça que mostra duas ilhas, só podes posicionar 

uma unidade em uma dessas ilhas. Tens de escolher em quais das ilhas vais construir, quando 

posicionas a unidade. Não podes mais tarde, mover a unidade para a outra ilha. 

Não podes mais tarde escolher em regressar a uma peça e posicionar uma unidade. Quando 

posicionas uma segunda (ou terceira, etc) peça, perdes a oportunidade de posicionar uma unidade 

nas peças posicionadas anteriormente na vez de jogar. 

Exemplo 1: O jogador tinha anunciado que iria tirar 3 peças e pagou por elas. Ele posicionou as 

primeiras duas peças e moveu o barco de cada uma das vezes. A última peça é uma peça de mar 

aberto (B). ele perdeu a oportunidade de pôr uma unidade, uma vez que ele não pode construir numa 

peça de mar aberto e ele não pode regressar às peças anteriormente posicionadas para colocar aí 

uma unidade. 

Exemplo 2: O jogador branco paga por 3 peças. Ele começa na peça A e tira a sua primeira peça (B). 

Ele posiciona a peça e move o barco. Depois, tira a sua peça (C) e posiciona-a de maneira a encaixar-

se legalmente. Mais uma vez, o barco é movido. Ele poderia ter escolhido em tirar uma terceira peça, 

contudo, em vez disso decide em construir um forte na peça C, assim ele irá ter a mais valiosa unidade 

na ilha. Uma vez que o jogador construiu uma unidade, a sua viagem para essa vez de jogar terminou. 

A terceira peça é perdida, e o jogador não obtém de volta as peças de ouro.   
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Remover as Unidade 

As colónias e os fortes, uma vez posicionados, não podem ser movidos ou removidos do tabuleiro do jogo até a ilha onde foram 

construídas esteja completamente explorada. Quando a ilha é explorada e pontuada, as colónias e os fortes são devolvidos aos seus 

jogadores, que podem usá-los outra vez noutras ilhas. 

Os exploradores são normalmente movidos para os Caminhos da Selva quando a ilha está completa. Contudo, se não tiveres mais 

exploradores na tua provisão, e descobres que necessitas de um durante a tua vez de jogar, podes escolher em remover um dos teus 

exploradores do tabuleiro. O explorador que removes pode vir de um dos Caminhos da Selva, ou de uma peça do tabuleiro do jogo. Só 

podes remover um explorador se não tiveres nenhum disponível na tua provisão, e possas ser capaz de posicionar um explorador, se 

tiveres um (isto é, é a tua vez de jogar, tens dinheiro para pagar por ele, etc.). 

 

7. Cobrir Quaisquer Espaços Cercados 

Se um único espaço por explorar está cercado em todos os quatro lados com peças exploradas, então essa ficha é descoberta no final 

da vez de jogar. Não importa se as peças adjacentes são Espaços de Borda ou outras Peças de Descoberta. Quando um espaço é 

cercado, só irá existir um tipo de peça que pode encaixar-se nesse espaço por explorar. Uma dessas peças que preenche os requisitos 

tem de ser tirada dos Montes Abertos e usada para encaixar-se nesse espaço. 

Da mesma maneira, qualquer número de espaços completamente cercados por terra é descoberto. Todos esses espaços são 

preenchidos com peças “só de terra” tiradas dos Montes Abertos. 

Nota: Não uses as peças bónus de cascatas para preencher esses espaços! 

Nenhuma unidade pode ser posicionada nas peças descobertas desta maneira. 

Exemplo: O jogador vermelho tinha descoberto 2 espaços e moveu o barco. Depois 

posicionou o seu explorador e a sua viagem para essa vez de jogar está completa. Agora, 

ele tem de preencher quaisquer espaços cercados. O Espaço A é preenchido com uma ficha 

que se encaixe legalmente aí, tirada dos Montes Abertos uma vez que está cercada por 

áreas exploradas em todos os quatro lados. Também a área B está completamente cercada 

por terra, pelo que todos esses espaços têm de ser preenchidos com peças de “só terra”. 

Como resultado desse preenchimento, existem agora 2 ilhas completamente exploradas 

prontas para serem pontuadas. 

 

8. Pontuar Quaisquer Ilhas Completadas 

No fim da vez de jogar, quaisquer ilhas que estejam agora completamente exploradas, marcam pontos para os jogadores que tenham 

construído unidades nas ilhas. É possível que duas ou mais ilhas possam ser exploradas na mesma vez de jogar, e todas elas pontuam. 

O jogador que está na sua vez de jogar pode decidir qual a ordem para pontuar as ilhas que ele descobriu. 

 

Pontuação das Ilhas 

O valor de uma ilha é igual ao número de peças usadas para construir a ilha. Se a ilha incluir uma das 

peças bónus de cascata, então o valor da cascata (5 ou 10) é adicionado ao seu valor. Na ilustração à 

direita, a ilha tem o valor de 9 pontos. 

Após a determinação do valor da ilha, os jogadores têm também de determinar quem tem a presença mais 

forte na ilha. Esse jogador é o “Descobridor Principal” da ilha e irá pontuar o maior número de pontos. O 

jogador que tiver a unidade mais valiosa na ilha irá ser o Descobridor Principal. Não importa se o valor total 

de unidades de outros jogadores for maior.  

Um forte é mais valioso do que qualquer número de exploradores. Uma colónia é mais valiosa do que 

qualquer número de exploradores ou fortes. Assim, se qualquer dos jogadores tiver construído uma colónia 

na ilha, ele é o Descobridor Principal. Se não existir nenhuma colónia, então o jogador com mais fortes é o 

Descobridor Principal. Se não existirem fortes ou colónias, então o jogador com mais exploradores ganha o título. 

Se existir um empate, quando dois jogadores tenham construído colónias numa ilha, então a próxima unidade mais valiosa irá 

determinar quem ganha o empate. Se ambos os jogadores tiverem exactamente o mesmo número de unidades na ilha, então eles são 

os dois Descobridores Principais. 
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Mover os Exploradores na Serpente do Mar 

O Descobridor Principal da ilha pontua um número de Pontos de Descoberta igual ao valor da ilha. A seguir, o jogador com as segundas 

melhores unidades recebe metade desse número de Pontos de Descoberta. Depois, o terceiro melhor recebe metade do segundo (um 

quarto do valor total da ilha). Se os quatros jogadores estiverem na ilha, então o quarto jogador recebe 

metade do terceiro (um oitavo). Em todos os casos, em que os pontos são impares, então o próximo jogador 

faz arredondamento para cima. Cada jogador move o seu marcador na serpente do mar no número de 

espaços iguais aos pontos que ele marcou pela ilha. 

Se existirem dois jogadores empatados para uma posição na ilha, por exemplo se existirem dois 

Descobridores Principais, então ambos pontuam os pontos completos para essa posição. O próximo jogador 

recebe metade desses pontos. 

Se um jogador ganhar mais do que 50 pontos, ele deve colocar a sua peça de regresso ao espaço 0 e 

continuar a marcar os seus pontos. Esses pontos valem agora o valor do espaço que o marcador ocupa mais 

50. 

Exemplo: O jogador amarelo completou a exploração desta ilha. Para terminar a sua viagem exploradora, ele 

escolhe em construir uma colónia. Agora, o amarelo é o Descobridor Principal da ilha, uma vez que nenhum 

outro jogador tem uma colónia na ilha. O amarelo pontua o valor total da ilha, ou seja 9 pontos. O vermelho e 

o branco, ambos têm as mesmas unidades em termos de valor (cada um tem 1 forte e 1 descobridor) e eles são os segundos 

descobridores da ilha. Cada um deles recebe metade dos pontos que o amarelo ganhou, ou seja 5 pontos (9 a dividir por 2 é igual a 4,5, 

que arredondado para cima dá 5). O jogador roxo também está presente na ilha, fazendo dele o terceiro descobridor. Ele recebe metade 

dos pontos do segundo descobridor (que neste caso foram 2), ou seja metade dos pontos que cada um dos segundos lugares (vermelho 

e branco), 3 pontos. 

 

Regresso das Unidades às Reservas 

Depois da ilha ter sido completamente pontuada, os jogadores têm de tirar as suas unidades da ilha. Todos os fortes e colónias são 

colocados de regresso às reservas dos jogadores para serem usadas em futuras jogadas. Os Exploradores não regressam à provisão. 

Em vez disso, os exploradores irão ser usados para explorar os Caminhos da Selva na procura por Fichas de Produtos. 

 

Os Exploradores e os Caminhos da Selva 
Cada jogador que tenha exploradores na ilha irão alternadamente posicionando-os nos 

caminhos da selva. Começando com o jogador que está na sua vez de jogar, e 

continuando no sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador pega num dos seus 

exploradores da ilha e posiciona-o em qualquer dos sete caminhos da selva. Ele tem de 

posicioná-lo no primeiro espaço livre mais perto da cabana indígena para esse caminho da 

selva. Se um jogador não tiver qualquer explorador na ilha, ele é ignorado e o próximo 

jogador que tiver um explorador na ilha posiciona o seu próximo explorador. Se só um 

jogador tiver exploradores na ilha, ele pode posicionar todos eles nos caminhos da selva 

de uma só vez. Os exploradores não têm de ser colocados no mesmo caminho, cada 

explorador pode ser posicionado em qualquer caminho. O proprietário do explorador 

escolhe sempre em qual caminho posiciona o seu explorador. 

 

 

 

Descoberta Indígena 

Se posicionares o teu explorador num espaço com um grande ponto preto (o primeiro espaço 

em cada caminho da selva) então descobriste uma nova tribo indígena! Tens de 

imediatamente tirar uma das Fichas de Produtos do saco e examiná-la. Toma cuidado para 

que os outros jogadores não possam ver a ficha! Posiciona secretamente a ficha dentro da 

cabana indígena que está nesse caminho. 

Se posicionares o teu explorador num dos espaços com o Olho, então tens a permissão para examinar a Ficha de Produto escondida na 

cabana indígena junta a esse caminho da selva. Mais uma vez, toma cuidado para que os outros jogadores não vejam a ficha! 

 

 

 

 

Primeiro 

espaço vazio 

Espaço com o 
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Exemplo (Marcação de Pontos): 

Esta ilha vale 17 pontos (12 fichas mais 5 pontos pela cascata). O Amarelo ganha 17 pontos, o branco 

9, o vermelho 5 e o roxo 3 pontos. Eles removem os seus fortes e colónias e devolvem-nas às suas 

provisões. 

 

Posicionar Exploradores): 

Agora, cada jogador na sua vez de jogar irá posicionar os seus exploradores nos 

caminhos da selva. Uma vez que estamos na vez de jogar do branco, ele 

posiciona o seu explorador em primeiro lugar. Os exploradores têm de ser 

posicionados no espaço vazio mais perto das cabanas. Após o branco, o roxo 

posiciona o seu explorador, e depois o vermelho posiciona um explorador. O 

amarelo não tem nenhum explorador, pelo que ele não tem que posicionar um. 

Agora é a vez de jogar do branco para posicionar o seu outro explorador. O roxo 

é ignorado, uma vez que todos os seus exploradores já foram posicionados, pelo 

que o vermelho posiciona o seu último explorador. 

 

Examinar Fichas de Produtos): 

Uma vez que o roxo e o branco, ambos posicionaram exploradores no espaço com o ponto dos 

seus caminhos, eles obtêm a permissão de tirar uma das Fichas de Produto do saco, examina-o, 

e posiciona-o nas cabanas indígenas (onde Bob o sábio Indígena está à espera para a proteger). 

Uma vez que o vermelho posicionou um explorador no espaço do Olho de um caminho, ele pode 

examinar a Ficha do Produto na cabana que faz parte desse caminho. 

 

Fim do Jogo 

O jogo termina quando todo o Território Por Descobrir estiver cheio com Peças de Descoberta. O jogador activo, quando isto ocorre, 

termina a sua vez de jogar normalmente. Qualquer ilha completada nessa vez de jogar é pontuada. Depois de terminada a última vez de 

jogar, os caminhos da selva têm de ser pontuados. 

 

Pontuação dos Exploradores 

Todas as Fichas de Produto são tiradas para fora das suas cabanas para que todos os jogadores as possam ver. Cada ficha irá ter o 

valor de 5, 10 ou 15 Pontos de Descoberta. O número mostrado na ficha indica o seu valor. O jogador com mais exploradores no 

caminho da selva pontua os pontos da Ficha de Produto que está associada a esse caminho. Se existir um empate para o maior número 

de exploradores, então quem dos jogadores empatados controlar o explorador mais perto da cabana, ganha os pontos. 

Exemplo: Os jogadores, roxo e vermelho têm ambos o mesmo número de 

exploradores no caminho da selva. O jogador roxo controla o explorador que está mais 

perto da cabana, na disputa com o vermelho. Por isso, o jogador roxo ganha a Ficha de 

Produto e obtém 10 pontos para a sua pontuação. Os jogadores, branco e vermelho 

não pontuam qualquer ponto por este caminho da selva. 

 

O Vencedor do Jogo 

Depois de todos os sete caminhos da selva tiverem sido pontuados, o jogador com o maior número de Pontos de Descoberta é o 

vencedor do jogo! No caso de um empate para o maior número de pontos, o vencedor é o jogador com mais ouro de entre aqueles que 

estão empatados. 

 

Se os Montes das Peças se Esgotarem 
Se durante o jogo um Monte Escondido de Peças se esgotar, então os jogadores têm, quando escolherem tirar de montes escondidos, 

tirar dos montes que restam. È possível, contudo pouco provável, que todos os seis montes se esgotem. Se isto ocorrer, pega em todas 

as peças descartadas, mistura-as, e forma dois novos Montes Escondidos. 

Se um jogador precisar de uma peça Aberta, e o monte que coincide com ele está esgotado, então ele pode procurar directamente nas 

peças descartadas pela peça que precisa. Se a peça correcta não estiver entre as peças descartadas, então o jogador pode procurar 

nos Montes Escondidos pela peça que precisa. Depois de procurar através dos Montes Escondidos, as peças têm de ser todas 

misturadas e novos montes têm de ser formados. 
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Os Eventos 
As peças com o ponto de interrogação no verso são todas peças de eventos. Quando a peça é jogada (não quando é tirada) o evento 

toma efeito imediatamente. A peça de evento é jogada como qualquer peça normal, e tem de ser jogada no tabuleiro, se conseguir 

encaixar nele. Depois o jogador move o barco para a peça de evento, o evento toma efeito. Se a peça de evento for descartada (porque 

não podia ser jogada no tabuleiro do jogo) então não toma efeito. 

As peças de Evento e os seus efeitos são: 

 

Mina de Ouro (6 em jogo): o jogador que explora esta peça recebe 3 peças de ouro do banco. 

 

Pirata (5 em jogo): o jogador que explora esta peça perde metade do seu ouro para o banco (arredondamentos para baixo).  

 

Indígenas Amigáveis (6 em jogo):  o jogador que explora esta peça pode imediatamente tirar um dos seus exploradores da 

sua reserva e posicioná-lo em qualquer caminho da selva gratuitamente. Se ele não tiver exploradores na sua reserva, 

então ele pode tirar um de qualquer caminho da selva, ou do tabuleiro, e posicioná-lo num caminho da selva à sua escolha. 

 

Tempestades (5 em jogo): o jogador que explora esta peça tem de imediatamente terminar a sua vez de jogar. Ele não 

pode posicionar Peças de Descoberta adicionais nesta vez de jogar, nem pode escolher em posicionar qualquer unidade. 

Se a tempestade completar uma ilha, nesse caso a ilha é pontuada normalmente. 

 

Variantes do Jogo 
A variante do Explorador Top de Fritz Gruber 

Os jogadores mais experientes podem querer usar esta variante. Para se poder jogar esta variante, tens de primeiro marcar todos os 

exploradores com um marcador. Os exploradores devem ser numerados na sequência de 1 até 20 (para o branco e vermelho, 1-15 para 

o amarelo e 1-12 para o roxo). Antes do jogo, cada jogador deve escrever secretamente dois números numa folha de papel e esconde-la 

debaixo do tabuleiro do jogo. Estes dois números indicam quais os dois exploradores são os seus “Exploradores Top”. Quando o jogo 

terminar, e os caminhos da selva estão a ser pontuados, cada um dos Exploradores Top conta a dobrar para determinar quem controla o 

caminho da selva e ganha os pontos da Ficha de Produto. 

 

Cenários de Preparação do Jogo 

Antes de começares um novo jogo, podes escolher em variar a 

preparação do jogo, usando uma das seguintes sugestões. Claro que, 

podes escolher em fazer as tuas próprias variações! 

 

Variação 1: O Território por Descobrir está dividido em 2 áreas. As ilhas 

de ambas as áreas não se podem juntar através da divisão. As fichas 

bónus formam 2 alvos atractivos para explorar. 

 

Variação 2: O Território por Descobrir está dividido na horizontal. As fichas 

bónus formam 4 objectivos diferentes para ter em atenção na descoberta. 

 

 

 

 

 

 

 

Variação 3: O Território por Descobrir está dividido em 3 áreas. As ilhas 

nestas três áreas não se podem juntar. Esta variação tende a favor de 

várias pequenas ilhas, e fichas de bónus formam o objectivo principal da 

exploração. 
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Dicas e Sugestões 
Aqui estão algumas sugestões que podes considerar para a estratégia do jogo: 

 

Comprar Peças Escondidas 

Na teoria um jogador poderá gastar todo o seu dinheiro a comprar Peças de Descoberta. Contudo, isto não garante automaticamente 

que ele irá receber muitos pontos por várias razões: 

1. Por exemplo, um jogador que comprar seis Peças de Descoberta, usando todas as suas moedas de ouro, certamente que vai ficar 

sem ouro para poder comprar unidades. 

2. A vez de jogar do jogador termina assim que ele posicione uma unidade numa Peça de Descoberta. Abona a seu favor o 

posicionamento do máximo de unidades valiosas que possa conseguir colocar numa ilha lucrativa. A melhor maneira de o fazer, é 

através de várias pequenas viagens. 

3.  Um jogador que tenha usado uma grande quantidade de ouro para comprar peças arrisca-se – em alguns casos – a que possa 

encontrar de imediato uma peça que é um beco sem saída no seu primeiro tirar de peças. As restantes peças que ele pagou irão 

ser perdidas, uma vez que não pode prosseguir a partir de um beco sem saída. 

Por outro lado: 

1. Agora e depois pode ser lucrativo em empreender uma longa viagem de exploração, por exemplo, comprando várias peças de 

descoberta. Isto é excepcionalmente verdade se alguém começar a partir de uma ilha parcialmente descoberta, a qual só tem ainda 

uma única unidade! Esta unidade ira pontuar os únicos pontos pela ilha se o jogador for capaz de completar a exploração. Por isso, 

um jogador pode querer comprar peças suficientes para tentar completar a ilha se as peças necessárias forem obtidas. 

2. Comprar várias peças de descoberta pode ser útil se uma ilha requerer um tipo específico de peça para ser completada. Uma vez 

que temos de considerar a possibilidade que uma pessoa tem de não encontrar a peça certa quer à primeira ou à segunda, o que 

pode ser uma maneira de maximizar as suas hipóteses: comprar três para encontrar aquele que precisas. Alguém que esteja 

desejoso em comprar quatro dessas peças será sensato comprar uma de um Monte Aberto, o que poderá garantir a obtenção da 

peça necessária. 

 

Comprar Peças Abertas 

Isto é dispendioso! A compra de uma peça de Descoberta Aberta só é eficiente se for a maneira mais rápida de poder alcançar o 

sucesso. Por exemplo, completar uma ilha valiosa. 

 

Comprar Peças de Evento 

As peças com pontos de interrogação são para os descobridores com grande coragem. As hipóteses de obter algo bom ou encontrar 

algo desastroso quando tiramos peças com um ponto de interrogação, está perto dos 50-50. Quem não for um “jogador de azar” 

sensacional só irá atrever-se a tirar una peça com um ponto de interrogação, se um evento negativo não o afectar demasiado. Por 

exemplo, se alguém tiver apenas um ouro, então uma peça de pirata não iria incomodá-lo muito. 

 

Tácticas Inteligentes quando Posicionamos Peças de Descoberta 

Descobridores experientes vão usar a regra sobre preenchimento desses espaços circundantes a seu favor. Quando uma peça é 

posicionada de maneira a que um espaço por descobrir precisa de ser preenchido, o jogador deverá saber qual a peça que irá ser 

colocada no espaço circundante. 

  

Posicionar Unidades 

Com a excepção dos exploradores, a falta constante de unidades disponíveis, nomeadamente os fortes e as colónias, tende ser a regra. 

Uma vez que só é dado a cada jogador dois fortes e uma colónia, o jogador tem de julgar bem onde uma dessas valiosas unidades 

deverá ser jogada. Uma colónia, por exemplo, irá permanecer onde for posicionada até que a ilha seja completada. O primeiro jogador 

que recebe de volta a sua colónia é normalmente o primeiro que volta a jogá-la. Descobridores astutos raramente tentam em completar 

uma ilha onde uma peça valiosa do oponente esteja posicionada. Quanto mais se conseguir aguentar as unidades opositoras numa ilha 

incompleta, mais fácil os jogadores podem jogar em redor de outras ilhas. 
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Posicionar as Unidades Deliberadamente para Causar Despesas Extras aos Outros 

Um descobridor deverá posicionar unidades, especialmente fortes e colónias, deliberadamente em posições nas quais outros jogadores 

gostariam de começar as suas viagens. Se alguém quiser ir na mesma direcção que a tua, então ele terá de pagar-te por isso. Este 

aspecto do jogo é especialmente importante se um descobridor estiver a tentar ir para uma das grandes peças bónus. Depois vais 

querer actuar como uma pedra no sapato e forçá-lo a pagar-te uma portagem. 

 

O Duplo Desempenho dos Exploradores 

Ao contrário dos fortes e colónias, o qual só tem um propósito, os exploradores posicionados numa ilha tem duas funções diferentes. De 

facto eles também contribuem com a sua parte na disputa pelo controlo das ilhas, mas os exploradores também possuem grande valor 

estratégico para assegurar as mais valiosas Fichas de Produtos da selva. Especialmente no início do jogo, os descobridores irão estar 

empenhados em posicionar o maior número possível de exploradores, primeiro na linha em frente às cabanas indígenas, para obter um 

avanço logo de início no conhecimento sobre o valor dos recursos da selva. Quem souber em que cabanas indígenas estão os recursos 

mais valiosos, irá estar inclinado para colocar o maior número de exploradores possíveis em jogo, com o objectivo de ajudar a assegurar 

os recursos mais valiosos. 

 

Roma Não foi construída num Dia 

As estratégias de uma descoberta bem-sucedida diferem pouco da velha máxima: Quando não podemos ser o melhor, o mais bonito, e 

o mais bem-sucedido de todos os tempos e em todas as localizações, vale mais a pena, pelo menos estar um pouco envolvido onde 

ninguém que ser o Rei e recolher um pouco de pontos. 
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