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Um jogo para 2 a 4 jogadores, a partir dos 8 anos e tem a duração aproximada de 35 minutos. 

 

Objectivo do jogo: 

Posicionar estrategicamente as tuas equipas de arqueólogos para ligar os lugares de escavação e adquirir 
os artefactos mais valiosos. 

 

Conteúdo: 

- 1 Tabuleiro do Jogo 

- 50 Fichas de Artefactos: 

 - Moedas, Cavalos, Pulseiras, Potes e Capacetes (10 de cada); 

- Cada tipo de artefacto tem duas fichas de valor 1, três fichas 

de valor 2, três fichas de valor 3, uma ficha de valor 4 e uma 
ficha com o valor 5; 

- 180 Figuras de Arqueólogos: 

 - Vermelhos, Amarelo, Verdes e Azuis (45 de cada); 

- 108 Cartas de Arqueólogos 

 - Vermelhas, Amarelos, Verdes e Azuis representando as equipas 

de arqueólogos (27 de cada); 

 - Em cada cor, 12 cartas têm o valor 1, 12 cartas têm o valor 2, 
e três cartas têm o valor 3; 

- 12 Cubos de Mantimentos (três em cada uma das cores); 

- 4 Cubos de Pontuação (um em cada uma das cores); 

- 5 Cartas de Historiador (um para cada tipo de artefacto); 

- 3 Marcas de Encerrado. 

 

Preparação: 

Para três e quatro jogadores: Posiciona o tabuleiro do jogo em cima da mesa. Ele descreve 13 
Lugares de Escavação ligados por caminhos de pedras. Baralha as Fichas de Artefactos e posiciona-as de 
forma aleatória, com a face para cima, nos vários Lugares de Escavação. Posiciona em cada Lugar de 
Escavação, uma quantidade de fichas igual ao número Romano desenhado em cada um dos Lugares de 

Escavação. Cada lugar deve conter uma ficha de Artefacto por cada lugar que lhe está directamente 
ligado através de um caminho de pedra. Por exemplo, se um Lugar de Escavação tiver 4 caminhos 
ligados a si, deve conter quatro fichas de Artefacto. 
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Uma vez colocadas as Fichas de Artefactos nos Lugares de 

Escavação, arruma as fichas em função do seu valor, do mais 
pequeno para o maior (por qualquer direcção). Isto faz com que os 
valores mais baixos sejam mais fáceis de identificar. 

 

De seguida, cada jogador escolhe uma cor e recebe nessa cor, 45 
Figuras de Arqueólogos, 3 Cubos de Mantimentos, 27 Cartas de 
Arqueólogos e 1 Cubo de Pontuação. 

 

Cada jogador baralha e posiciona as suas Cartas de Arqueólogos, 
com a face virada para baixo, em cima da mesa à sua frente. Assim 
se forma o Baralho de Arqueólogos de cada jogador. 

 

Nota: Num jogo com quatro jogadores, cada jogador remove do jogo oito das suas Cartas de 
Arqueólogos: quatro de cada um dos valores 1 e 2. Posiciona as cartas removidas de regresso à caixa do 

jogo. 

 

As Cartas de Historiador são baralhadas e dá uma, com a face virada para baixo, a cada jogador. Remove 

do jogo as Cartas de Historiador que sobrarem, sem olhar para elas. Cada jogador olha para a sua 
carta de Historiador, mas não a revela aos outros jogadores. As Cartas de Historiador (assim como as 
cores das Fichas de Artefacto) não têm qualquer relação com as cores dos jogadores. Estas cartas só irão 

ser reveladas no final do jogo (ver Fazer um Donativo). 

 

Decide aleatoriamente quem irá ser o primeiro a jogar. O jogo prossegue no sentido dos ponteiros do 
relógio. 

 

 

Preparação para 2 Jogadores: A preparação é igual à 
de cima, contudo, por cada tipo de artefacto, remove 

uma Ficha de Artefacto de valor 1, uma ficha de valor 
2 e uma ficha de valor 3. Baralha estas 15 fichas, e 
posiciona uma, aleatoriamente, de regresso à 
companhia das outras Fichas de Artefacto. As outras 
14 fichas são removidas do jogo. Os três Lugares de 
Escavação do lado esquerdo do tabuleiro não são 

usados e os caminhos de pedras até eles são 

ignorados. Posiciona uma Marca de Encerrado nestes 
lugares. Como consequência, os Lugares de Escavação 
ligados por caminhos com marcas de encerrado, 
devem conter menos fichas de Artefactos. 

 
Modo de Jogar: 
Posicionar Arqueólogos – Cada jogador, na sua vez de jogar, 
revela a Carta topo do seu Baralho de Arqueólogos. De seguida, 

esse jogador pega numa quantidade das suas Figuras de 
Arqueólogo de madeira, igual ao valor indicado na Carta de 
Arqueólogo e posiciona-as em qualquer espaço vazio (um único) 
num caminho de pedra à sua escolha. Todo o grupo de 
Arqueólogos desenhado na carta tem de ser posicionado em 
conjunto num só lugar. Uma vez posicionadas as Figuras de 
Arqueólogos, não podem ser removidas. 

 

 

Usar os Mantimentos: Um jogador também pode escolher posicionar um ou mais dos seus cubos para 
além do posicionamento das Figuras de Arqueólogos. Cada Cubo de Mantimentos é posicionado num 
espaço vazio diferente, mas todos as peças jogadas numa vez de jogar têm de ser sempre posicionadas 
no mesmo caminho. Um jogador não pode completar um caminho com um Cubo de Mantimentos sem 

posicionar as suas Figuras de Arqueólogo ao mesmo tempo. Se não existir espaço para posicionar as 
Figuras de Arqueólogo no caminho, o jogador simplesmente não posiciona o Cubo de Mantimentos. 
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Nota: É importante que reveles a tua Carta de Arqueólogo a todos os jogadores, no início da 
tua vez de jogar, para que todos possam ver o seu valor. Se quiseres planear a tua próxima 

jogada com antecedência, podes olhar secretamente, em qualquer momento, para a tua 
próxima carta do Baralho de Arqueólogos, mas só a revelas no início da tua próxima vez de 
jogar. 

 

Desenterrar Artefactos 

Quando um caminho de pedra é completamente preenchido com Figuras de Arqueólogos e/ou Cubos de 
Mantimentos, são desenterrados artefactos e reivindicados usando as seguintes regras: 

 

O jogador com mais Figuras de Arqueólogos nesse caminho de pedra escolhe de um dos dois Lugares 
de Escavação ligados a esse caminho. Esse jogador tira qualquer uma das Fichas de Artefactos com 
o menor valor do lugar escolhido. 

 

Se houver outro jogador com Figuras de Arqueólogos no caminho completado, e o jogador com o 
segundo maior total de Figuras de Arqueólogos nesse caminho, tiver, pelo menos, metade do 

número das figuras do jogador com a maioria de Figuras de Arqueólogos, então esse jogador habilita-
se a tirar a Ficha de Artefacto com o valor mais baixo do outro Lugar de Escavação da ligação desse 
caminho. 

 

Se o jogador com o segundo maior total não tiver, pelo menos, metade do número de Figuras de 
Arqueólogo, que o jogador com a maioria, então esse jogador não se habilita, e o jogador com o maioria 

de Figuras de Arqueólogo nesse caminho desenterra as Fichas de Artefacto de menor valor de ambos os 
Lugares de Escavação. 

 

Exemplo: A Emily (amarelo) tem o 
maior número de Figuras de 
Arqueólogo no caminho completado. 
Ela escolhe em tirar a ficha marcada 

com (A). O Joe (azul) habilita-se e 
depois tira a ficha marcada com o 
(B). 

 

 

Empates: Se mais do que um jogador tiver o mesmo número de Figuras de Arqueólogo no caminho, o 
desempate é feito a favor do jogador que tem as Figuras de Arqueólogo em cima ou mais perto do 
espaço marcado com o símbolo da pá, em um dos extremos do caminho de pedra. Por isso, é sempre 
aconselhável em iniciar o posicionamento das Figuras de Arqueólogo nesse estremo do caminho de 
pedra. 

 

Fim do jogo:  

No final da vez de jogar de um jogador, esse jogador pode escolher em terminar o 
jogo, se todas as cinco Fichas de Artefacto com um valor de 4 (coloridas de forma 
diferente) tiverem sido desenterradas. Caso contrário, o jogo termina quando todas 
as Cartas de Arqueólogo tiverem sido usadas. 

 

 

 

 

 

 

Fazer um Donativo: 

Agora, cada jogador revela as suas cartas de Historiador e o 

tipo de artefacto que a carta identifica. De seguida, cada 
jogador descarta a sua Ficha de Artefacto com mais 
artefactos do tipo indicado pela carta. 
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Pontuação: 

Cada jogador determina a sua pontuação, contando o número de Fichas de Artefactos que 

desenterraram, por cada tipo de artefacto: Moedas, Cavalos, Pulseiras, Potes e Capacetes. 

 

O jogador com mais Fichas de Artefactos por cada tipo de artefacto pontua 10 pontos, 
independentemente da quantidade de artefactos senhados nas fichas. Se existir um empate para 
o maior número de Fichas de Artefactos de um tipo em particular, os jogadores empatados, cada um 
deles, pontua 5 pontos, não importa quantos jogadores estão empatados.  

 

Exemplo: se no final do jogo, Emily e Joe tinham feito os seu donativos. 

 

Fichas da Emily:                   Pontuação da Emily:                      Fichas do Joe:           Pontuação do Joe: 

 

 

Cada jogador também pontua 10 pontos por cada conjunto completo de todos os cinco tipos de 
artefactos. 

 

Nota: Uma maneira fácil de pontuar os conjuntos, é determinar primeiro se um jogador tem, 
pelo menos, uma Ficha de Artefacto de cada tipo, depois de fazer o seu donativo. Se tiver, 
então o tipo de artefacto com o menor número de artefactos é o número de conjuntos 
completos pertencentes a esse jogador. 

 

 

Conjuntos da Emily: 
 

 

Ela tem dois conjuntos 

completos de artefactos e por 
isso recebe a recompensa 
adicional de 2x10=20 pontos. 
 
A pontuação total de Emily é 

de 30+20=50 pontos. 

 

Cada jogador move os seus Cubos de Pontuação no trilho da pontuação em volta do tabuleiro do jogo, 
em um espaço por cada cinco pontos ganhos. O jogador com mais pontos ganha o jogo, No caso de um 
empate, o jogador empatado com o maior número de artefactos é o vencedor. 

 

Variantes do Jogo 

Expedições Estratégicas: 

Cada jogador representa um Instituto de Arqueologia que usa equipas especiais de arqueólogos com uma 
única missão, serem os primeiros a descobrir os artefactos perdidos da antiga cidade de Ilium. Nesta 
variante, em vez de revelarem a carta top do teu Baralho de Arqueólogos, os jogadores podem escolher 
qual o valor da Carta de Arqueólogo a jogar, deste modo escolhem quantas Figuras de Arqueólogos vão 
colocar em cada vez de jogar. Uma vez usada uma carta, esta é removida do baralho do jogador para o 

que resta do jogo. 

 

Jazigos: 

Cada Lugar de Escavação representa um jazigo antigo, onde os artefactos são guardados nas câmaras e 
passagens secretas. Durante o posicionamento inicial das Fichas de Artefacto, dispõe aleatoriamente as 
fichas pela ordem do valor mais baixo para o maior, como é normal. Uma vez posicionadas as Fichas de 
Artefactos, esta é a ordem segundo a qual elas têm de ser tiradas quando o jogo começa. Esta variante 

contradiz a regra de que, qualquer uma das Fichas de Artefacto com menor valor pode ser tirada, pelo 
jogador que desenterra os artefactos num Lugar de Escavação específico. Em vez disso, mesmo se 
existirem várias Fichas de Artefacto do mesmo valor, só aquela que está no topo pode ser tirada. 


