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Equipamento e Preparar o Jogo 
 

 1 Tabuleiro do jogo, com 6 cidades, as quais são cobertas com diferentes territórios durante o 

decorrer do jogo. No meio do tabuleiro, existe um trilho para a marcação da pontuação, dois 

espaços para colocar cartas, e existem também, vários espaços devidamente assinalados para 

colocar as peças de madeira do jogo. 

 

 28 Cartas douradas, com acções especiais para o Jogador Inicial. As cartas douradas são 

separadas de acordo com as letras inscritas nas costas das cartas. Formam-se dois montes, um 

com as cartas A e outro com as cartas B, são baralhadas separadamente e são colocadas, com a 

face virada para baixo, no meio do tabuleiro de jogo, com o monte das cartas B por debaixo do 

monte das cartas A. O espaço ao lado do baralho, formado pelas cartas A e B, é para ser 

utilizado pelas cartas descartadas. 

 

 Cada jogador escolhe uma das quatro sociedades (azul, amarela, verde e 

vermelha) e recebe o material que lhe pertence, reconhecível pelas peças com o 

brasão da sociedade: 

 16 Territórios de cidade (com o centro da cidade); 

 11 Cartas prateadas; 

 1 Contador. 

 

 Cada jogador separa os seus territórios de cidade, de acordo com o seu formato, e coloca-os à 

sua frente, com a face virada para cima. O centro da cidade é colocado no tabuleiro de jogo, no 

meio de uma das seis cidades existentes. As cartas prateadas devem estar na mão do jogador, de 

maneira a que os outros jogadores as não possam ver. 

 

 Ambas peças do centro das cidades de Ultrech e Liége (Luik) são colocadas no tabuleiro de 

jogo, no meio das cidades, que ainda não têm qualquer destas peças. 

 

 

 

 

Versão Portuguesa: Paulo Santos  

 

Mestre da Sociedade Desenhado 



Flandern 1302 – Versão Portuguesa – Paulo Santos- Página 3 de 16 

 
 
 
 Nove peças de território não desenhadas nesta figura, devem ser colocadas de forma a estarem 

preparadas a entrar em jogo. Elas só participam no jogo quando as regras não permitem 

qualquer outra construção num espaço da cidade; 

 

 Quando estão em jogo 3 jogadores, não é necessário o material de uma das sociedades 

(territórios, cartas prateadas e contador). Todos os jogadores retiram a carta da cidade que não 

participa no jogo. O mesmo acontece com o baralho de cartas douradas, onde retiramos a carta 

dessa cidade. Uma cidade do tabuleiro de jogo permanece vazia. 

 
 
 
 

 

Cartas Douradas 
3 Centros das Cidades 

3 Centros das Cidades 

13 Territórios de Igreja 

São colocadas 
num dos 
lados do 
tabuleiro e 
aumentam 
o valor da  
cidade e 
podem ser 
usadas por 
todos os 
jogadores 

5 Contadores para 
marcar a pontuação 
     de cada jogador 

 

 
6 Cilindros 
Identificam as 
cidades cuja 
pontuação já 
foi distribuída. 

5 Peças de 
Mestre das Sociedades 
Podem fazer a diferença 
quando a pontuação é 
calculada. 

10 Peças de Lugar em 
Construção. Indica  

que a peça está ainda 
em construção 

 
 

15 Territórios da sociedade 
cinzenta (neutral). 
São colocadas ao 
lado do tabuleiro 
para que possam ser 
facilmente vistas por 
todos. Podem ser  
usadas  por todos os  
jogadores.  

 

4 Peças de Catedral, 
aumentam o valor de um 

território de igreja. 

Nome da 
Cidade 

2 Mestres da 
Sociedade 
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Objectivo do Jogo 
 

O objectivo do jogo é espalhar o teu poder – isto quer dizer os teus territórios – habilmente para 

que no fim do jogo, tenhas a maior influência na Flandres. 

 

 

Modo de Jogar 
 

O jogo tem várias jogadas. Cada uma delas, é composta por 6 passos, os quais são realizados um 

depois do outro. O jogador mais velho é o primeiro Jogador Inicial, e começa. Os restantes 

jogadores jogam segundo a ordem dos ponteiros do relógio. 

 

1. O Jogador Inicial tira uma Carta Dourada; 

2. Escolhem-se as Cartas de Acção; 

3. Revelação das Cartas / A Ordem de Jogar é Estabelecida; 

4. As Acções são Realizadas; 

5. Acções do Jogador Inicial; 

6. Pontuação e altera-se o Jogador Inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. O Jogador Inicial tira uma Carta Dourada; 

 

O jogador inicial tira a carta que está no cimo do baralho das cartas douradas, olha para ela, e 

coloca-a com a face virada para baixo, à sua frente. 

 

Nota: Se a carta tirada pelo jogador for de uma cidade cujos pontos são foram atribuídos, essa carta é 

removida do jogo e o jogador tira outra do baralho de cartas douradas. 
 

 

Armeiros 
(neutral) 

Tintureiros 
Igreja 

Alfaiates 

Tecelões 

Pisoeiros 
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2. Escolhem-se as Cartas de Acção; 

Agora, os jogadores escolhem para si, uma carta de acção que querem jogar nesta jogada. 

Todos os jogadores têm os mesmos conjuntos de cartas ao seu dispor.: 

 

Cartas de Acção: 

 6 Cartas de Cidade, correspondem às cidades do jogo 

 1 Carta de Lugar em Construção, (não está atribuída a uma cidade em particular); 

 1 Carta de Recolha, que permite aos jogadores recolherem as cartas que já tenham jogado; 

 

Cartas de Influência: 

 3 Cartas de Influência, cada jogador tem ao seu dispor 3 cartas de influência, que com elas 

tentam ganhar vantagem. Uma ou mais cartas podem ser jogadas conjuntamente com a carta 

de acção. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cada jogador escolhe uma Carta de 

Acção 
Carta de Recolha 

Cartas de Cidade 

Cartas de Influência 

e quantas cartas de influência que 

quiser. 

Nota: As cartas escolhidas são colocadas 

na mesa, com a mão do jogador por cima, 

para prevenir que os outros jogadores 

possam saber se foram jogadas 1 ou mais 

cartas. 

Carta de Lugar em Construção 
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3. Revelação das Cartas / A Ordem de Jogar é Estabelecida; 

Todos os jogadores revelam as suas cartas (que escolheram), ao mesmo tempo.  

O jogador que escolheu mais cartas, realiza a sua acção em primeiro, depois o segundo jogador 

com mais cartas, e assim sucessivamente. Se vários jogadores jogaram o mesmo número de cartas, o 

jogador que estiver mais perto do Jogador Inicial, segundo a ordem dos ponteiros do relógio, é o 

próximo a realizar a sua acção. Se todos jogarem apenas uma carta, o Jogador Inicial é quem 

começa. 

As cartas de influência que forem jogadas, são removidas do jogo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogador Inicial O Jogador Inicial (amarelo), 

decidiu jogar apenas uma carta. 

O verde e o azul jogaram 2 

cartas. O vermelho jogou 3 

cartas. Isto resulta na seguinte 

ordem de jogar: 

 O vermelho começa; 

 O verde joga antes do azul, 

uma vez que se encontra 

mais perto do Jogador 

Inicial; 

 O vermelho é o último a 

jogar. 
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4. As Acções são Realizadas; 

Um após o outro, os jogadores realizam as acções das cartas que jogaram. A vez de jogar vai 

passando segundo a ordem que acabou de ser estabelecida. 

 

Não é permitido ao jogador optar por desistir de realizar a acção. 

 

Se não for possível realizar uma acção duma carta, a carta conta como sendo jogada.  

Não existe a possibilidade de substituir uma acção que não tenha sido realizada. 

 

Cada jogador coloca as suas cartas de acção que escolheu, com a face virada para cima, à sua 

frente. 

 

As acções possíveis são: 

 Acção com uma Carta Cidade 

Construir um território / Completar um lugar em construção 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: se as peças de um território se esgotarem, não podem mais ser colocadas. Uma vez construído o 

território, nunca mais pode ser retirado dessa cidade. 

 

 

 

 

 

O jogador pode tirar do stock, uma das suas peças de território, território cinzento ou território 

da igreja, para construir na cidade, indicada na carta que jogou. 

Em alternativa, o jogador pode remover uma peça de lugar de construção, na cidade em 

questão, se a peça tiver sido colocada num dos seus territórios, ou num território cinzento ou 

num território de igreja. A peça retirada regressa ao stock. Isto significa que o território em 

causa está agora completamente construído. 
 

Cidade onde deve ser 
construído o território 

Os territórios que podem ser 
construídos 

O jogador da sociedade amarela pode construir o seu 

próprio território, território cinzento ou território da 

igreja em Leuven. 
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Regras de construção dos territórios: 

 
 

 

 

 Acção com uma Carta de Lugar em Construção 

Preparar um lugar em construção 

 

 

 

 

 

 

 

 Acção com a carta de Recolha 

Pegar em cartas de acção que já tenham sido jogadas 

 

 

 

 

 

 

1.Um território só pode ser 
colocado num espaço de 
construção com o mesmo 
formato. 

2.Cada território tem de ser 
colocado, de modo que um dos 
seus longos lados faça fronteira 
com um território ou lugar de 
construção que já tenha sido 
colocado.  

3.Não é permitido a 
territórios com o 
mesmo brasão fazer 
fronteira um com 
outro. 

Existem 4 Territórios da Igreja com 
formatos especiais: 
Podem ser colocados como os outros 
territórios da igreja. A figura mostra o 
tipo de espaço de construção, a que 
pertence, cada território especial. Ao 
serem colocados estes territórios, 
alteram o tamanho da cidade. 

A, B e C criam 1 ou 2 novos espaços (agora, mais territórios são permitidos serem construídos 
nesses espaços). O D, ao contrário dos outros, retira espaço de construção. 
  

O jogador pode colocar um dos seus territórios, um território cinzento ou um território da 

igreja numa cidade à sua escolha. As regras de construção aplicam-se também a esta acção. Uma 

peça de lugar em construção, retirada do stock, é posicionada em cima do território acabado de 

ser colocado (construído). 

Se não existirem peças de lugar em construção disponíveis, o território não pode ser 

construído. 

O jogador recolhe todas as cartas de acção que já jogou até esse momento, incluindo a carta 

de recolha. 
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5. Acções do Jogador Inicial 

O jogador Inicial, revela agora a sua carta dourada.  

Se for uma carta de influência, o jogador pega nela e junta-a às outras cartas que tem na sua mão, e 

pode usá-la mais tarde, como qualquer outra carta de influência. 

Se não for uma carta de influência, o jogador coloca-a, com a face virada para cima, no espaço ao 

lado do baralho das cartas douradas. 

O jogador tem agora de realizar a acção da carta. 

 
 

O lugar em Construção pode ser colocado em qualquer 
cidade, assegurando assim o lugar de construção para o 
jogador. Qualquer jogador pode ser capaz de completar os 
lugares de construção das sociedades cinzenta e igreja. 

Um destes territórios 
pode ser utilizado como 
lugar em construção. 

A peça de lugar em construção é 
posicionada em cima do território 

Uma Carta de Recolha pode também ser jogada, mesmo que o 
jogador, ainda não tenha jogado qualquer carta. Ao fazê-lo, não 
realiza qualquer acção nessa jogada. 

Influência 

Lugar de Construção 

Construir a Catedral Mestre da Sociedade 

Recolha 

Cidade 

Cartas Douradas: 
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Existem as seguintes acções de cartas douradas: 

 Cartas de Cidade: Só os territórios das sociedades cinzenta ou da igreja, podem ser colocadas, 

ou um lugar em construção desses territórios, pode ser concluído; 

 

 Carta de Lugar em Construção: Só lugares em construção com territórios das sociedades 

cinzenta e da igreja, podem ser montados; 

 

 Carta de Recolha: Tem os mesmo efeitos que a correspondente carta de acção. 

 

 Construir a Catedral: O jogador constrói a catedral em qualquer território da igreja (com ou 

sem lugar em construção), que tenha sido construído e que ainda não tenha uma catedral. 

 

 Mestre da Sociedade: O jogador coloca a peça do Mestre da Sociedade em qualquer um dos 

seus territórios ou num território da sociedade cinzenta, não importa se é um lugar em 

construção ou não. Vários Mestres da Sociedade podem ocupar um território. 

 

6. Pontuação e altera-se o Jogador Inicial 

Pode acontecer que um espaço de construção não possa mais ser construído, uma vez que não 

existem mais territórios que coincidam com esse espaço. 

Nesse caso, uma peça de cobertura é colocada nesse espaço de construção. 

Essa cidade tem agora um ou dois espaços a menos. 

 

 
 

Quando é que os pontos são atribuídos a uma cidade? 

Se todos os espaços de construção da cidade estiverem construídos, os pontos para essa cidade são 

calculados e distribuídos na passo 6. 

 

 

Um espaço 
de construção 
que  não 
possa mais ser 
construído é 
coberto. 

Nenhum ponto é atribuído a territórios com peças de 
cobertura. 



Flandern 1302 – Versão Portuguesa – Paulo Santos- Página 11 de 16 

Quantos pontos são distribuídos por uma cidade? 

Primeiro, o valor da cidade é calculado: 

 

 Territórios com peças de lugar em construção, não contam e nenhum ponto é distribuído por 

esses territórios; 

 Cada território de uma sociedade, conta como 1 ponto; 

 Cada território da igreja, conta como 2 pontos; 

 Cada território da igreja com uma catedral, conta como 3 pontos. 

 

A quem é atribuído os pontos da cidade? 

Os territórios completos de cada sociedade representados na cidade são contados.  

A sociedade com mais territórios nessa cidade, fica com o 1º lugar, a sociedade com o segundo 

maior número de territórios, fica com o 2º lugar, e assim sucessivamente. 

 

Ao 1º lugar é atribuído o valor da cidade 

Ao 2º lugar é atribuído metade do valor da cidade (arredondamentos para cima) 

Ao 3º lugar é atribuído 4 pontos 

Ao 4º lugar é atribuído 2 pontos 

Ao 5º lugar é atribuído 0 pontos 

 

A sociedade cinzenta, neutral, tem direito à atribuição dos pontos quando a pontuação é 

calculada, se estiver representada na cidade. Esses pontos são marcados no trilho da pontuação. 

 

Empate!? 

Se várias sociedades tiverem o mesmo número de territórios, a que tiver o maior número de 

Mestres da Sociedade (desenhados ou em peças) nos seus territórios completamente construídos, 

nessa cidade, fica com a melhor posição da classificação. Se algumas sociedades ainda estiverem 

empatadas, todas essas sociedades, apenas recebem os pontos pela posição mais baixa da 

classificação, que ocupam. 

Os pontos ganhos são marcados no trilho da pontuação, com o contador que tem o brasão 

correspondente à sociedade. 

 

Uma peça cilíndrica de madeira, é colocada no centro da cidade, que acabou de atribuir a 

pontuação. Mais nenhuma acção ocorre nessa cidade. Qualquer peça de lugar em construção 

existente, regressa ao stock.  

 

Uma vez atribuídos os pontos, a jogada termina e seguindo a ordem dos ponteiros do relógio, o 

jogador seguinte passa a ser o novo Jogador Inicial da próxima jogada. 

 



Flandern 1302 – Versão Portuguesa – Paulo Santos- Página 12 de 16 

Exemplo de atribuição de pontos por uma cidade 

O jogador azul é o Jogador Inicial. Ele joga a carta cidade Liége e coloca a peça de território, no 

último lugar disponível na cidade. A carta dourada que ele usa na sua vez, permite-lhe jogar um 

mestre da sociedade. O jogador coloca-o num território da sociedade cinzenta. 

 

O valor da cidade é calculado: 
11 territórios completos de sociedades = 11 pontos 
+ 
1 território da igreja sem catedral = 2 pontos 
+ 
1 território da igreja com catedral = 3 pontos 
= 
16 pontos para serem distribuídos 

 
 

É estabelecida a classificação das sociedades. 

O azul tem 3 territórios, como é o maior número, fica em 1º lugar. Cada um dos outros tem 2 

territórios completamente construídos. 

Comparamos o número dos mestres da sociedade. O amarelo tem 3, pelo que fica em 2º lugar. As 

restantes sociedades (vermelha, verde e neutral) estão empatadas (cada uma com 2 territórios e 1 

mestre), pelo que ocupam em conjunto os 3º a 5º lugares. 

 

Atribuição dos pontos às sociedades. 

A azul recebe 16 pontos pelo 1º lugar. 

A amarela recebe 8 pontos pelo 2º lugar. 

A vermelha, verde e cinzenta recebem 0 pontos pela posição mais baixa da classificação, 5º lugar. 

 

As cidades cujos pontos tenham sido atribuídos, as cartas dessas cidades, podem ser removidas do 

jogo. 

 

Nesta cidade, existem 8 mestres da sociedade, 6 deles 
desenhados e 2 deles são peças. 

O centro da 
cidade  é 
também um 
território! 

O território 
amarelo não 
conta (tem 1 

peça de  
lugar  em 

construção) 
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Fim do Jogo e Pontuação Final 
 

O jogo termina depois do passo 6, se apenas existir um só espaço de construção livre em todo o 

tabuleiro de jogo ou se o baralho de cartas douradas tenha sido usado. Qualquer espaço de 

construção livre que reste é coberto. 

Agora, é calculada a pontuação para todas as cidades, em que os pontos ainda não tenham sido 

atribuídos. 

 

Ao jogador com o maior número de cartas de influência na sua mão, no final do jogo, é lhe 

atribuído um bónus de 3 pontos. Se vários jogadores estiverem empatados com o maior número 

de cartas de influência, cada jogador recebe os 3 pontos. 

 

O jogador com mais pontos é o vencedor.  
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Regras para 2 Jogadores 
 

As alterações feitas às regras básicas foram as seguintes: 

 

Preparar o Jogo 

Os jogadores recebem o material da sociedade que escolheram, mas sem as 3 cartas de influência. 

O restante material (todos os territórios da sociedade cinzenta e da igreja) são colocados ao lado do 

tabuleiro do jogo, mas as 4 peças de catedral e as 4 peças de Mestre da Sociedade, e as respectivas 

cartas douradas, não entram no jogo. 

O material que não é preciso é removido do jogo. 

Existem ainda o material de duas sociedades. Essas sociedades são chamadas de “sociedades sobre 

influência”. 

 

 
Neste exemplo, os vermelhos e os azuis são as “sociedades sobre influência” 
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“Sociedades sobre influência” 

Cada jogador escolhe uma das duas “sociedades sobre influência”, os pontos ganhos por essas 

sociedades serão atribuídos ao jogador, no final do jogo. 

Os dois centros dessas duas sociedades, são também, colocados na sua posição no tabuleiro de 

jogo. As restantes peças de territórios (15 peças/cada) são colocadas junto às bordas do tabuleiro, 

de forma visível. 

As 6 cartas de cidade e a carta lugar em construção, de ambas as sociedades (14 cartas no 

conjunto), são bem baralhadas e colocadas, com a face virada para baixo, no meio do tabuleiro, 

formando um baralho de cartas. 

 

Modo de Jogar 

Os jogadores jogam à vez para realizarem cada uma das suas duas acções. 

 

Realizar Acções 

O jogador que está na sua vez, tem sempre 2 acções que pode realizar por qualquer ordem: 

 

 Uma acção usando a sociedade do próprio jogador; 

A carta é jogada e a acção correspondente é realizada de acordo com as regras básicas. 

 

 Uma acção com a “Sociedade sobre influência” 

Retira a carta que está ao cimo do baralho de cartas, no meio do tabuleiro de jogo, e a acção 

correspondente é realizada. 

A carta jogada é colocada, com a face virada para cima, ao lado do baralho de cartas. 

Se acção permitida por essa carta, não for possível de realizar, a acção é perdida. Neste caso, o 

jogador não realiza qualquer acção com a “sociedade sobre influência”, durante a sua vez de 

jogar. 

A única excepção: o jogador retira uma carta de uma cidade cujos pontos já foram distribuídos. 

Neste caso, a carta é removida do jogo e o jogador pode tirar uma nova carta. 

Se o baralho de cartas esgotar-se, as cartas descartadas são baralhadas e um novo baralho é 

formado, com as cartas colocadas com a face virada para baixo. Uma vez baralhadas as cartas, 

podem ser retiradas como dantes. 
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Pontuação 

Pode acontecer que um espaço de construção, não possa mais ser construído, uma vez que não 

existe nenhum território que coincida com ele. Neste caso, a cobertura correspondente é 

colocada nesse espaço. Essa cidade tem agora um ou dois espaços a menos. 

Se o jogador que está na sua vez, colocar uma peça no último espaço disponível na cidade, os 

pontos são distribuídos pela cidade, quando este concluir a sua vez de jogar. 

 

Se o jogador colocar uma peça nos últimos espaços disponíveis de 2 cidades, durante a sua vez 

de jogar, os pontos são distribuídos para ambas as cidades, uma vez concluída a sua jogada. 

 

Os pontos são distribuídos e contados separadamente para todas as 5 sociedades, de acordo 

com as regras básicas e a pontuação é marcada no trilho da pontuação. 

 

Fim do Jogo 

O jogo termina, quando não houver mais, um espaço de construção livre ou quando todos os 

espaços de construção, que ainda estão disponíveis, só poderem ser ocupados por territórios de 

“sociedades sobre influência”. 

A pontuação para todas as cidades, em que os pontos não tenham sido distribuídos, são 

calculados e distribuídos. 

 

Cada jogador adiciona aos pontos da sua sociedade, os pontos obtidos pela sua “sociedade 

sobre influência”.  

 

O Jogador com mais pontos totais, é o vencedor! 
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