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Dica geral para todos: Antes de começar a ler as regras, examina a 
folha desagregada com a visão geral de como configurar o jogo e 
com os conceitos básicos de como jogar o jogo. 
 

OBJETIVO DO JOGO 
Assim que um jogador alcance o Palácio de César no Centro de Roma 
(passo 15), cada jogador que não tenha tido o seu turno nessa ronda 
pode terminar a sua ronda. Depois disso, o jogo termina. Cada 
jogador conta o número total de passos que o seu peão foi movido 
em direção a Roma - cada passo vale 1 ponto de vitória - e acrescenta 
esse número ao número de Pontos de Vitória que ganhou com 
privilégios para calcular a sua pontuação total. Vence o jogador com 
a maior pontuação. 
 

Importante: só os jogadores que estão na cidade de Roma (passo 10 
ou mais) no final do jogo podem ganhar! 
 

MODO DE JOGAR 
Os jogadores executam as suas ações em turnos. O primeiro jogador 
começa o jogo. Os outros jogadores seguem-se pela ordem do trilho 
de jogador inicial. Em cada turno, um jogador segue estas fases do 
jogo pela ordem exata: 
1. Obter água a partir de um aqueduto 
2. Escolher, executar e trocar carta de ação 
3. Executar poder militar 
4. Aproveitar-se do favor do Imperador 
5. Receber privilégio 
 
1. OBTER ÁGUA A PARTIR DE UM AQUEDUTO 

 

 

Se um jogador já construiu um aqueduto numa ronda 
anterior e o seu Aqueduto está vazio, ele recebe uma 
unidade de água. A água é colocada no aqueduto NÂO, 
no reservatório da água. Um jogador não tem 
permissão de construir mais do que um Aqueduto. 

 
2. ESCOLHER, EXECUTAR E TROCAR CARTA DE AÇÃO 

 O jogador ativo vira a carta de ação que tinha com a face para 
baixo e agora tem 3 cartas de ação disponíveis para escolher. Ele 
escolhe uma dessas cartas e pode executar a ação da carta se ele 
quiser; 

 Depois de executar uma carta de ação, o jogador deve trocar a 
carta escolhido com uma das cartas de ação com face para cima 
sobre um dos outros três lados do tabuleiro de jogo; 

 O jogador coloca a carta escolhida com a face voltada para cima 
num dos outros lados e coloca a sua carta de ação recém-requerida 
voltada para baixo no espaço vazio à sua frente. Cada jogador tem 
sempre 3 cartas de ação disponíveis; 

 A carta de ação voltada para baixo não pode ser trocada com 
outros jogadores durante esta ronda e é por isso, protegida para o 
jogador a usá-la na próxima ronda. Desta forma, os jogadores 
podem planear uma série de ações em várias rondas.  
As 12 cartas de ação são explicadas na carta de visão geral 
desagregada. 

 
 3. EXECUTAR PODER MILITAR 

Um jogador pode usar o poder dos seus Centuriões, dando até um 
máximo de 1 Centurião para jogar uma carta de ação extra com a 
face para cima do seu baralho de cartas. Se ele executa o seu 
Poderio Militar, o seu Centurião vai para stock geral. Ele deve tirar o 
Centurião da posição do topo (O Centurião mais caro). A carta de 
ação jogada não poderá ser trocada com uma carta de ação de outro 
lado e irá ficar no seu lugar, virado para cima. 
Exemplo: (1) Martin jogou a carta de ação "Safra". Depois de receber o cereal 

(e de colocá-lo no campo de cereais da sua província), (2) ele troca esta carta 
com a carta de ação "O comércio de cereais" de Anna e (3) coloca a carta de 
comércio de cereais de face para baixo à sua frente. 

 
Desta forma, ele reservou esta carta para a sua próxima ronda. Uma vez que 
a carta está voltada para baixo, está protegida contra uma troca por outros 
jogadores. 

 
Uma vez que Martin tem um Centurião, ele pode usar o poder militar (1) 
desistindo do seu Centurião para ativar a sua carta de ação "Construção", que 
ainda está deitada com a face para cima à sua frente (2) Ele decide em 
construir um mercado para que ele possa lucrar com um preço melhor na 
próxima ronda. Depois de utilizar a carta de "Construção" (3) a carta de ação 
vai ficar virada para cima à sua frente. A carta de ação também está 
disponível para a próxima ronda no caso de nenhum dos outros jogadores a 
trocar. 
Ao usar o seu poder militar, Martin tem "garantido" o seu edifício, já que, os 
outros jogadores de outra forma poderiam tirar a sua carta de ação "edifício" 
antes que ele pudesse usá-la.  
 

4. APROVEITAR-SE DO FAVOR DO IMPERADOR 

 Lançar os Dados 

Na fase 4, o jogador lança os seus próprios dados. No início do jogo, 
cada jogador tem um dado disponível para lançar. É possível ter mais 
controle sobre Fortuna usando a representação do Clerus, resultando 
num lançamento com 2 ou 3 dados. O resultado do lançamento 
determina os meios disponíveis para aproveitar-se do favor do 
Imperador e para se mover para mais perto de Roma. Depois de 
lançar os dados, um jogador tem de decidir qual carta de favor irá 
usar. Ele só pode usar uma carta com o mesmo número ou inferior 
ao número de pontos sobre o dado (Ou dados). Se um jogador tiver 
mais de um dado, ele tem que escolher qual dos diferentes 
resultados irá contar para o seu turno. Os resultados dos dados não 
são somados. 
 

Por exemplo, se o jogador inicial obter um "1", só o favor de abastecimento de 
água está disponível, mas se um jogador obter um "3", ele pode escolher as 
cartas disponíveis com o favor dado numerado de 1 a 3 e distribuir água, 
vinho ou cereais ao Imperador para avançar até Roma. 

 
 

As Cartas de Favor 
Os jogadores podem aproveitar-se do favor do Imperador, dando 
recursos ou contribuindo à religião. Além disso, o casamento pode 
posicionar o jogador mais perto de Roma, sem renunciar a nada. Um 
jogador só pode usar uma carta de Favor com a face para cima, por 
turno. Estes são os 6 favores: 

 

• Carta de favor "1", Abastecimento de Água: o jogador 
pode dar uma unidade de água para apoiar a cidade. 
Pela unidade entregue de água, o jogador pode mover-
se por 1 espaço no trilho de Roma. A água distribuída vai 
para o stock geral (lago). O número máximo de passos 
com o abastecimento de água é de 1. 

 

• Carta de favor "2", Orgia: o jogador pode dar até 1 ou 
2 unidades de vinho para apoiar as festividades do 
Imperador. Por cada unidade entregue de vinho, o 
jogador pode subir em um espaço no trilho de Roma. O 
vinho entregue vai para stock geral (vinha). O número 
máximo de passos é de 2; 

 

• Favor carta "3", Distribuição de alimentos: o jogador 
pode dar até 1 ou 2 unidades de Cereal para alimentar o 
povo de Roma. Por cada unidade de entregue de cereal, 
o jogador pode mover-se por 1 espaço no trilho de 
Roma. Os cereais entregues vão para o stock geral. O 
número máximo de passos é de 2; 
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• Carta de favor "4", Batalha: o jogador avança um 
espaço no trilho de Roma por cada Centurião que der. 
Os Centuriões dados vão para o stock geral (Centro de 
Treino). O número máximo de passos para uma batalha 
é de 3 se um jogador der Centuriões; 

 

• Carta de favor "5", Casamento: o jogador avança só 
um espaço se ele for casado. Ele não tem que abdicar de 
nada por isso. Se um jogador tiver construído um 
palácio, isso irá dar-lhe um passo adicional para mais 
perto de Roma. O número máximo de passos que um 
jogador se pode mover com Casamento é de 2, 
incluindo 1 do palácio; 

 

• Carta de Favor "6", Religião: o jogador avança um 
espaço no trilho para Roma por cada Sacerdotisa que 
possua. As Sacerdotisa não são perdidas (o jogador irá 
guardá-las) O número máximo de passos são 3; 

 
Importante: Depois de usar uma carta de favor, o jogador vira a 
carta, assim a carta não está disponível para os jogadores que se 
seguem nesta ronda. 
 

Exemplo: 
Jonathan é o jogador inicial, e (1) ele lança um "3". Agora, ele pode optar 
entre o fornecimento água "1" distribuir vinho, "2" para a orgia do Imperador, 
ou dar cereais para a alimentação "3". Ele tem uma unidade de cereal no 
campo de cereais da sua província. (2) Ele entrega isso ao Imperador (Vai para 
o campo de cereal no tabuleiro de jogo), (3) move o seu marcador em um 
passo para mais perto de Roma e (4) vira a carta de favor, alimentação"3" 

 
Nota: Se o jogador ativo não é o jogador inicial, é possível que 
algumas cartas de favor estejam viradas, o que limita as cartas de 
favor disponíveis.  
 
Fichas de privilégio  
Começando com ronda 2, os jogadores podem recolher privilégios. 
Uma explicação de como os privilégios podem ser recolhidos e como 
utilizá-los pode ser encontrada na explicação da fase 5 do jogo - 
"Privilégios do Imperador".  
 
Impostos 

 

Se um jogador não é capaz de cumprir as 
expectativas do Imperador, ele tem que pagar 
impostos. Este é o caso, se ele não tiver os 
recursos (corretos) para entregar ou se ele não 
quiser entregá-los.  

A sua pena por não satisfazer o Imperador é pagar 1 Dinheiro a título 
de imposto. Ele move o seu marcador de dinheiro em um espaço 
para baixo. Se ele não tem dinheiro, tem que de se afastar em um 
passo (do centro) de Roma. Dar unidades com cartas de favor 1-4 é 
voluntário. 
 

Exemplo: Eric lança um "3" e as cartas favor de Orgia (2) e abastecimento de 
água (1) estão ambas viradas (por outros jogadores). Se Eric não pode 
entregar cereais ao Imperador, ele terá que pagar impostos. Eric tem dois 
Centuriões na sua província. No caso, dele ter lançado um "4", ele poderia ter 
oferecido um ou dois Centuriões ao Imperador (+1 ou +2 pontos). A recusa de 
entrega também vai-lhe custar impostos. 
 

 
 
 
 
 

Virar a carta de Favor  
Só se um jogador se aproximou de Roma, deve virar a carta de Favor 
usada. A carta de Favor virada não pode ser utilizada uma segunda 
vez numa ronda. Se um jogador lançar o dado e NÃO tem cartas de 
Favor, viradas para cima, disponíveis, não se pode aproximar de 
Roma, mas NÃO tem que pagar impostos. 
 

Exemplos 
• Eric lançou um "1" e a carta de favor de abastecimento de água "1" está 
virada. Eric não será capaz de se aproximar de Roma, mas também não vai 
pagar qualquer imposto; 
 
• Anna lançou um "3" e a carta de favor de abastecimento de água c "1" e 
alimentação "3" estão ambas viradas. Ela não tem nenhum vinho para 
fornecer a carta de favor Orgia "2". Agora, Anna tem de pagar 1 Dinheiro a 
título de imposto. Ela não tem permissão para virar a carta de Favor Orgia, 
porque ela não se aproximou de Roma. 
 
• Martin lançou dois dados: "2" e "3". A carta de favor de abastecimento de 
água "1" e orgia "2" estão ambas viradas. Martin não tem cereais para a 
alimentação. Para evitar o pagamento de impostos, ele pode escolher em usar 
o lançamento do dado "2". Ele não irá pagar nenhum imposto e não irá virar 
qualquer das cartas de favor. 

 
DICA TÁCTICA 
Estas regras certificam de que é atraente em ser dos primeiros na 
ordem de jogar, uma vez que cada jogador que se segue mais tarde 
na sequência, tem um risco mais elevado de várias cartas de Favor 
úteis já terem sido utilizadas pelos outros e não será capaz de se 
mover em direção a Roma. 
 
5. RECEBER PRIVILÉGIOS 
Distribuição de fichas 
No final de cada ronda de jogo uma 
ficha de privilégio será colocada em cada 
carta de favor não utilizada. O número 
máximo de fichas numa carta é de 3.   
Se um jogador usar uma carta de favor (e move-se para mais perto 
de Roma) e a carta de favor carrega 1-3 fichas de privilégio, o jogador 
recebe todas as fichas sobre essa carta, independentemente do 
número de passos que ele fez nesse turno!  
 

Receber cartas de privilégio 

 Se o jogador recebeu uma ficha, ele tira a carta do topo do baralho 
com a face para baixo das cartas de privilégio e guarda-a em 
segredo dos outros jogadores. A ficha regressa ao stock geral. 

 Se um jogador recebeu 2 ou 3 fichas, ele tira o mesmo número de 
cartas de privilégio do baralho e decide qual delas ele quer 
guardar: ele só pode guardar uma carta de privilégio. As fichas 
regressam ao stock geral e a carta de privilégio que não tenha sido 
escolhida, irá ser descartada ao lado do baralho com a face voltada 
para baixo de cartas de privilégio; 

 A Basílica: se um jogador construiu uma basílica, pode 
guardar duas cartas de privilégios, mas só se existirem 
pelo menos 2 fichas na carta de favor que ele tenha 
cumprindo o seu uso.  

 

Exemplo: 
(1) A carta de favor de religião ("6") não foi utilizado em três rondas e agora 3 
fichas estão na carta. Na próxima ronda (2) Anna lança um "6" e ela tem duas 
sacerdotisas. Anna pode agora usar a carta de favor de Religião para 
melhorar a sua posição, movendo-se em dois passos para mais perto de 
Roma. (3) Agora, ela tira as 3 fichas da carta de favor e vira a carta. 

 
 

(4) Ela pega nas três cartas topo de privilégio para a 
sua mão, escolhe uma para guardar e coloca as 
outras duas no monte de descarte. As três fichas são 
colocadas de volta ao stock geral.  
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Quando a pilha de cartas de privilégio tiver sido usada, então 
embaralha as cartas de privilégio descartadas e formar um novo 
baralho. Quando não houver cartas de privilégio disponíveis, nenhum 
novo privilégio pode ser recebido. 
 

FIM DA RONDA 

 No final de uma ronda do jogo, uma nova ordem de jogar será 
determinado ajustando a sequência dos marcadores no Trilho do 
jogador inicial; 

 O jogador com a carta de Fortuna à sua frente será o (novo) 
jogador inicial. O resto das posições no trilho será decidido em 
função da riqueza. O jogador com mais dinheiro (no trilho do 
dinheiro) é o segundo e assim por diante. Em caso de empate, o 
jogador que está mais próximo do jogador inicial, no sentido dos 
ponteiros do relógio terá a posição mais elevada; 

 Coloca uma ficha de privilégio em cada carta de Favor não utilizada 
(face para cima). O número máximo de fichas numa carta de Favor 
é de 3. Se o máximo tiver sido alcançado, nenhuma ficha será 
adicionado à essa carta de favor até que um dos jogadores tenha 
usado esse favor (e tenha tirado todas as fichas); 

 Todas as cartas de favor utilizadas com a face para baixo são 
viradas, por isso todas estão disponíveis novamente para a próxima 
ronda. 

 

O FIM DO JOGO 
• Assim que um jogador alcance o Palácio de César no Centro de 

Roma (passo 15), cada jogador que não teve o seu turno nessa 
ronda pode terminar a sua ronda. Depois disso, o jogo termina. 

• O jogador que é o primeiro a chegar Palácio de César receberá 3 
fichas de privilégio e pode tirar as três cartas topo de privilégio. Ele 
escolhe um para guardar e coloca as outras duas cartas com a 
face para baixo sobre a mesa. O segundo jogador a chegar ao 
Palácio podem escolher de entre as 2 cartas de privilégio que estão 
disponíveis. No caso raro de um terceiro jogador chegar ao Palácio 
na última ronda, recebe a última das 3 cartas de privilégio. 

 

Exemplo: 
(1) Anna é a primeira a chegar ao Palácio. Ela pega nas três fichas e tira as 3 
cartas de privilégio do baralho. (2) Ela escolhe uma e guarda-a. Eric já tinha 
tido o seu turno, mas Jonathan e Martin são o terceiro e quarto no trilho do 
jogador inicial e têm o seu último turno. (3) Jonathan termina na posição 13, e 
Martin (4) também é capaz de atingir o Palácio. Ele escolhe (5) uma das duas 
cartas de privilégios que são deixadas após a escolha da Anna. 

 
 

O Vencedor do Jogo 

• Um jogador não terá a possibilidade de ganhar o jogo, se o seu 
peão está fora de Roma, pelo que um jogador deve ter pelo menos 
alcançado o passo número 10 para entrar para além das portas da 
cidade de Roma; 

• No final do jogo todos os jogadores que estão dentro de Roma 
revelam os valores das suas cartas de privilégio recolhidas; 

• Cada jogador conta o número total de passos o seu peão se moveu 
em direção a Roma – cada passo vale 1 ponto Vitória - (não mais de 
15 passos) e acrescenta esse número ao número de Pontos de 
Vitória ganhos com privilégios para calcular a sua pontuação total. 

• Destes jogadores, o jogador com a maior pontuação total ganha. 
• Em caso de empate, o jogador com mais passos ganha, depois disso 

mais dinheiro, seguido pelo número de Centuriões, e, finalmente, o 
número de sacerdotisas, determina o vencedor. 
 

REGRAS ADICIONAIS 
• Um jogador não pode ter mais de 20 Dinheiros; 
• Um jogador não pode ter dívidas; 
• O uso de cartas de ação é voluntário. Um jogador pode jogar a 

carta sem executar a ação sobre a carta.  
 
REGRAS PARA 2 JOGADORES 
Jogar Fortuna com dois jogadores é o mesmo que com 3-4 jogadores 
com uma exceção: 
• SÓ o jogador inicial pode virar uma carta de Favor adicional à sua 

escolha diretamente após a fase de jogo 4 (favor do imperador), 
independentemente dos resultados do lançamento dos dados.  

 
IMPORTANTE: Um jogador não pode virar uma carta de favor com 
fichas! Se o jogador inicial não puder virar uma carta de favor 
adicional (quando há fichas sobre todas cartas com a face para cima) 
a fase do jogo 4 termina imediatamente. 
 
 

AS CARTAS DO JOGO 
CARTAS DE AÇÃO 
As 12 cartas de ação são explicadas na carta de visão geral 
desagregada. 
 
AS CARTAS DE EDIFÍCIOS 

 

O Mercado 
O proprietário de um mercado pode vender o seu 
vinho (quando usar a carta de ação 
Comércio de Vinho) ou cereal (Comércio de Cereal) 
por +1 dinheiro por unidade. 

Exemplo: se um jogador está a vender 3 unidades de vinho, a sua receita, 
normalmente, seria de 9 Dinheiros. Se o jogador é dono de um edifício de 
mercado, isso vai trazer-lhe 12 Dinheiros (3 extra). 
 

 

O Aqueduto 
O proprietário de um aqueduto recebe uma unidade 
de água, SÓ se o seu aqueduto está vazio. Esta 
unidade de água é recebida do stock geral.  

Um jogador não pode colocar a unidade de água recém-requerida 
no reservatório. Só as unidades da carta de ação de Distribuição de 
Água podem ser colocadas no reservatório de água! Para esvaziar o 
Aqueduto, um jogador pode usar a água no aqueduto em cada 
oportunidade, colhendo vinho ou cereal ou através do fornecimento 
de água no favor do Imperador. 
 

 

O Palácio 
Um palácio só pode ser construído depois de um 
jogador estar casado. Quando um jogador está 
casado, possui um palácio, e se o jogador é capaz de 
usar a carta de favor "Fortuna" (dados nível "5") na 
fase de jogo 4, ele irá avançar por um passo extra no 
trilho de Roma. 

O jogador pode mover-se no máximo de 2 passos quando ele usa a 
carta de favor "Fortuna", é casado e construiu um palácio. Ele não 
tem de abdicar de qualquer coisa para usar esta carta de favor para 
se aproximar de Roma. 
 

 

A Basílica 
O proprietário de uma Basílica pode guardar uma 
carta de privilégio adicional no caso de receber duas 
ou mais fichas de privilégio na fase de jogo 
"Aproveitar-se do favor do Imperador ".  

A Basílica não terá qualquer efeito sobre as três fichas no centro de 
Roma (palácio de César). Mesmo que ele tenha uma Basílica, o 
primeiro jogador que chega ao objetivo é-lhe permitido guardar 
uma carta de privilégio. 
 

Exemplo: Anna lançou um "4". Ela entrega um Centurião para melhorar o seu 
favor e move-se em um passo para mais perto de Roma. Na carta de favor de 
"batalha" há três fichas. Uma vez que Anna é proprietária de uma Basílica, ela 
pode manter duas das três cartas de privilégio. 
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CARTAS DE PRIVILÉGIO 
Durante o jogo, os jogadores vão guardar as cartas de privilégio com 
a face para baixo ou nas suas mãos. Há um total de 26 cartas de 
privilégios no jogo. Ao jogar com 2-3 jogadores as 4 cartas de 
privilégio com os 4 peões impressos no canto superior esquerdo 
serão retiradas do jogo e nesse caso apenas 22 cartas de privilégio 
serão usadas…  
 
As Cartas de Privilégio podem fornecer adicionalmente 
• Recursos 
• Passos em direção a Roma 
• Pontos de Vitória 
 
A. Cartas de Privilégio que dão recursos (5 cartas)  
Estas cartas dão um ou dois recursos adicionais a um jogador quando 
ele usa a carta no seu turno. Depois de os recursos terem sido 
recebidos, a carta é descartada com a face para cima ao lado do 
baralho, com a face voltada para baixo, de cartas de privilégio. 

 
 
B. Cartas de Privilégio que dão passos em direção a Roma (8 cartas) 
Estas cartas dão um passo adicional em direção a Roma a um peão 
de jogador, quando o jogador usa esta carta, no seu turno. Depois do 
peão ter sido movido, a carta é descartada com a face para cima ao 
lado do baralho, com a face voltada para baixo, de cartas de 
privilégio. Ambas as cartas (com ou sem os 4 peões) dão um passo 
em direção a Roma. Uma carta de privilégio do tipo B só pode ser 
utilizada uma vez por turno. 

 
 
C. Cartas de Privilégio que dão pontos de vitória (13 cartas) 
Estas cartas podem dar pontos de vitória a um jogador no final do 
jogo, caso ele tenha a combinação dos recursos. 
 

 

Cada edifício que possuis no fim do jogo dá-te 2 Pontos 
de Vitória (VP) adicionais. Esta carta pode ser utilizada 
para vários edifícios, mas uma vez que um jogador não 
pode construir mais de três edifícios, esta carta não pode 
dar mais do que 6 VP. 
 

 

Quando um jogador tem esta carta de privilégio, o 
jogador recebe 1 ponto de vitória por cada unidade de 
cereal que ele possa dar (desfazer-se) no final do jogo 

 

Estes são as outras 7 cartas de privilégios do jogo: 

 
 
Nota: Se o baralho de cartas de privilégio se esgotar, embaralha as 
cartas de privilégio descartadas com a face para cima e forma um 
novo baralho. 
 
IMPORTANTE 
• As cartas de Privilégio A e B podem ser utilizadas a qualquer 

momento no turno de um jogador. 
•  As cartas de privilégio B fornecendo passos suplementares em 

direção a Roma só podem ser usadas uma vez num turno. 
• Uma carta de privilégio só pode ser usada uma vez! Para recursos, 

passos e pontuação!  
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