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Introdução 
Cada jogador é um príncipe Italiano e começa o jogo com duas cidades. A primeira construção em cada cidade é o Castelo. Cada 
castelo é a casa de 3.000 pessoas no início do jogo. Estas pessoas são representadas por 3 pequenas figuras chamadas de cidadãos. 

Durante o jogo, o objectivo de cada jogador é aumentar a população das suas cidades iniciais e em estabelecer e expandir novas 
cidades. A base para a expansão é a população: cada nova cidade construída tem de ser ocupada por uma figura de cidadão 
representando 1.000 pessoas. 

A primeira tarefa de um jogador é obter alimentos para o seu povo. Conforme a população das cidades de um jogador aumenta, 
também tem de aumentar a provisão de alimentos. Os alimentos são produzidos pelos castelos e as casas das quintas, quando elas 

são construídas adjacentes à quinta. Mas o crescimento de uma cidade tem outros limites. A população de uma cidade não pode 
exceder 5.000 (5 figuras de cidadão) até que tenha a sua praça do mercado. A população de uma cidade não pode exceder os 
8.000 (8 figuras de cidadão) até que tenha um fontanário ou banhos públicas, os quais têm de ser construídos ao lado de um lago. 
Com uma praça do mercado e com o fornecimento de água, a população de uma cidade pode crescer sem limite. Com as suas 

necessidades básicas adequadas, o povo sente-se seguro e olha para além das suas necessidades básicas, para os serviços que a 
cidade pode fornecer. 

À medida que as cidades crescem e se esforçam por providenciar os serviços que o seu povo quer, os jogadores constróem novos 
edifícios como estátuas (para a cultura), escolas (para a educação), e banhos públicos (para a saúde). Uma vez por ano, o povo 
expressa os seus sentimentos, por quais destes três serviços é o mais importante para eles. Se eles escolherem a cultura, as 

construções com os arcos brancos são as mais importantes, se eles escolherem a educação, os edifícios com os arcos em preto são os 
mais importantes se eles escolherem a saúde, os edifícios com os arcos em azul são os mais importantes. 

Por exemplo, se o povo escolher a cultura, a população de cada cidade compara a cultura da sua cidade (o número de arcos brancos 
nos edifícios da cidade), com todas as cidades vizinhas. Quando eles encontram uma cidade vizinha com mais cultura, 1.000 pessoas 
(1 figura de cidadão) move-se para essa cidade. È possível para uma cidade perder várias figuras de cidadão, se várias cidades 

vizinhas oferecerem melhores serviços. Se, devido a tais deserções, uma cidade não tenha figuras de cidadão suficientes para 
suportar os edifícios (uma figura por edifício), os edifícios em excesso têm de ser demolidos. Quando, por exemplo, uma casa da 
quinta é demolida, a cidade perde a produção de alimentos que a casa da quinta fornecia. Esta perda de alimentos pode resultar 
em mais deserções, se a população não tiver alimentos suficientes para comer. Assim, num único ano, uma cidade que não tenha 

mantido o ritmo, como os seus vizinhos, pode sofrer uma catástrofe que pode terminar com a sua expansão para o resto do jogo.  

Esta competição entre cidades mantém os jogadores atentos e cautelosos durante todo o jogo. Quando prematuramente no jogo, as 
cidades, de alguma maneira, são isoladas, os jogadores têm tempo para planear e construir as suas cidades com uma visão em 
direcção ao futuro. Mas, quando as cidades crescem para menos do que três espaços hexagonais de distância (entre elas), a 
competição começa e os jogadores têm de construir para satisfazer as necessidades imediatas da população, ou os seus cidadãos 

irão votar com base na cidade que oferece os serviços que eles desejam. Assim, um jogador perspicaz irá estar sempre vigilante ao 
crescimento das cidades que lhes estão próximas. Quando as cidades se tornam vizinhas, é uma oportunidade para ambas as 
cidades atraírem cidadãos, de uma para a outra. 

No final, o jogador que melhor conseguir gerir o crescimento das suas cidades, dando à sua população os alimentos que sempre 
necessitam, a saúde, a educação, e a cultura que eles por vezes desejam, irá ser o vencedor. 
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Preparação 
Antes do primeiro jogo, remove com cuidado todas as peças dos seus cartões. 

 

 Coloca o tabuleiro no meio da mesa. 

Nota: o tabuleiro tem grandes áreas de terreno triangulares, separadas por caminhos hexagonais, nos quais os jogadores irão 
começar a expandir as suas cidades. As grandes áreas de terreno têm diferentes características, determinadas aleatoriamente 
no início de cada jogo, excepto para as áreas das bordas do tabuleiro. Cada tipo de terreno oferece construções vizinhas de 
recursos diferentes. A área em frente a cada jogador é a sua área de jogo. 

 

 Separar as fichas hexagonais de edifícios 

Algumas fichas de edifícios são iguais em ambos os lados e algumas têm edifícios diferentes em cada um dos lados. Amontoa as 
fichas pelo tipo e coloca-as ao lado do tabuleiro, de tal forma que estejam de fácil acesso a todos os jogadores. Quando as 

fichas têm diferentes lados, cria dois montes, um para cada lado. Os arcos das fichas indicam que o edifício oferece serviços em 
saúde, educação ou cultura. 

 casa da quinta/mina (40) 

Cria montes “gémeos”, um com a face da casa da quinta virada para cima, e outro com a face da mina virada para cima. 

casa da quinta  mina 

 praça do mercado (16) 

Cria um único monte. 

 

 palácio/hospital (20) 

Cria montes “gémeos”, um com a face do palácio, virada para cima, e outro com a face do hospital virada para cima. 

palácio  hospital 

 estátua/catedral (15) 

Cria montes “gémeos”, um com a face da estátua virada para cima, e outro com a face da catedral virada para cima. 

estátua  catedral 

 escola/universidade (15) 

Cria montes “gémeos”, um com a face da escola virada para cima, e outro com a face da universidade virada para cima. 

escola  universidade 

 fontanário/ banhos públicos (15) 

Cria montes “gémeos”, um com a face do fontanário virada para cima, e outra com os banhos públicos virada para cima. 

fontanário  banhos públicos 
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 Posiciona todas as peças de terrenos num único monte, com a face virada para cima 

Existem três tipos de peças de terreno com as seguintes características: 

 

 Quinta (14) 

As quintas fornecem alimentos, os quais os cidadãos necessitam para viver. 

Cada peça de quinta tem 1, 2 ou 3 símbolos de alimento (trigo). 

Nota: uma peça de quinta com 1 símbolo de alimento pode fornecer uma unidade de alimento, uma peça de terreno com 2 
símbolos de alimento pode fornecer 2 unidades de alimento, e uma peça de quinta com 3 símbolos de alimentos pode 
fornecer 3 unidades de alimento. Um jogador só pode colher os alimentos e alimentar a sua população, se ele tiver 
construído um castelo ou a casa da quinta junto à quinta. 

 

   

 

 cordilheira (cadeia de montanhas) (3) 

As cordilheiras fornecem mármore para ser usada nos edifícios. Quando um jogador constrói uma mina junto a uma 
cordilheira, ele pode obter ouro. 

 

 

 lago (5) 

A água é necessária para o bem estar da população de uma cidade. Quando um jogador constrói um fontanário ou banhos 
públicos junto a um lago, o limite da população de 8 figuras de cidadão é eliminado.  

 

 

 Cada jogador escolhe uma cor, recebe 4 castelo nessa cor, e posiciona-os na sua área de jogo. 

     

Aqui estão os castelos nas cinco cores 

 

Nota: o castelo é sempre a construção que um jogador usas para começar uma cidade. Quando um jogador começa uma nova 
cidade, ele posiciona 3 figuras de cidadão no castelo. 

 

 Posiciona as pequenas figuras cinzentas de cidadão ao lado do tabuleiro do jogo, como sendo a provisão geral de figuras de 

cidadão. 

Todos os jogadores usam as mesmas figuras cinzentas de cidadão nas suas cidades. A cor do castelo determina qual  o jogador 
que é proprietário da cidade. Quando um cidadão troca de cidade, altera o vínculo. 

 

 Cada jogador recebe 4 pequenas figuras de cidadão na sua cor. O uso destas figuras é explicado mais à frente. 
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 Separa as cartas em três montes: 

 15 cartas de acção   

                                 (frente/verso) 

 

 32 cartas de políticas  

                                        (frente/verso) 

 

 27 cartas da voz da população 

                                                ( frente/verso) 

 

  Saúde    Educação Cultura 

 cada jogador recebe 3 cartas de acção da sua cor (moldura no verso) e posiciona-as na mesa na sua área de jogo, com a face 
virada para cima. 

As 3 cartas de acção são iguais para cada um dos jogadores, excepto na cor da moldura no seu verso. Coloca as cartas de acção 
não usadas de regresso à caixa do jogo. 

 

 Prepara as 32 cartas de políticas 

Baralha completamente as cartas de políticas e posiciona 7, com a face virada para cima nos espaços providenciados na borda 

do tabuleiro. Coloca as restantes cartas de políticas, com a face virada para baixo, num monte ao lado das 7 cartas, com a face 
virada para cima, no espaço indicado por um círculo sem qualquer desenho dentro dele (ver figura que se segue). As cartas 

usadas são descartadas e colocadas ao lado do baralho de cartas, com a face virada para baixo. 

 

 

 Prepara as 27 cartas da voz da população  

Baralha as cartas da voz da população e posiciona-as, com a face virada para baixo, ao lado dos 4 círculos castanhos. Existem 3 
cartas extras para que os jogadores não necessitem de contar cartas para o último ano. 

 

 

 Posiciona as fichas de alimentos e as moedas de ouro ao lado do tabuleiro 

 Moedas de Ouro 

Cada jogador recebe 1 moeda de ouro no início do jogo. Os jogadores podem obter moedas de ouro durante o jogo, 
com a ajuda de minas e o uso de cartas de acção. 

 

 Fichas de alimentos 

As fichas de alimentos de um jogador representa a quantidade de alimentos que as suas cidades podem produzir num ano. 
Elas não são a provisão de alimentos.  

Os jogadores recebem fichas de alimentos quando constróem castelos e as casas das quintas ao lado de quintas. 

 

Fichas pequenas  1 unidade de alimento 

Fichas grandes   5 unidades de alimento 

 

 Cada jogador recebe um cartão sumário.  

 

 Posiciona a ficha de jogador inicial ao lado do tabuleiro do jogo 
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Preparação inicial do tabuleiro para iniciantes no jogo com 5 jogadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendamos os jogadores a usar a preparação do tabuleiro inicial para o seu primeiro jogo. As preparações para o tabuleiro 

inicial com 2, 3 ou 4 jogadores estão na última página destas regras. 

 

I. Posiciona as peças de terreno no tabuleiro conforme mostra a figura. 

 

II.  Cada jogador pega em duas das suas fichas de castelos e coloca-as no tabuleiro de jogo, conforme mostra a figura. Depois 

disso, cada jogador pega em seis cidadãos e posiciona 3 em cada um dos seus castelos no tabuleiro do jogo. 

 

III. Pega em fichas de alimentos 

Nota: os castelos produzem alimentos quando posicionados ao lado de uma quinta. Quando um castelo está ao lado da quinta, 
produz tantas unidades de alimentos quantos símbolos de alimentos existam na quinta. Existem quintas com 1, 2 e 3 símbolos 
de alimento. Cada símbolo permite a um castelo vizinho (ou casa da quinta), produzir uma unidade de alimento. Se um castelo 
estiver ao lado de duas quintas, o castelo produz alimentos por ambas as quintas. 

Cada jogador conta os símbolos de alimento das quintas ao lado do seu castelo, tira o número correspondente de fichas de 
alimento da provisão, e posiciona-as na mesa na sua área de jogo. 

 

As fichas de alimento de um jogador não são uma provisão de alimentos ou meios de pagamento. Elas só representam o 
número de cidadãos que o jogador pode suportar nas suas cidades. 

 

Exemplo: 

O castelo do jogador azul está ao lado de duas áreas de terreno com quintas (3 símbolos de 
alimento e 1 símbolo de alimento). 

O jogador azul recebe 4 fichas pequenas de alimento. 

 

 

 

 

IV. Escolhe um jogador inicial, usando qualquer método da tua preferência: talvez o jogador que mais recentemente visitou a 
Itália. Ele recebe a ficha de jogador inicial e começa o primeiro ano. 

 
ermos 

ermos 
Os ermos nas 
bordas do 
tabuleiro não 
fornecem 

recursos 
 
 

Os traços a 
preto 
identificam as 
fronteiras onde 
os recursos 
mudam ou 
terminam (ver 
página 17) 
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Preparação para jogadores experientes 

I. Um jogador baralha as peças de terreno, com a face virada para baixo, e depois posiciona-as, com a face virada para baixo, em 
todos os espaços triangulares vazios do tabuleiro do jogo. Depois de todas as peças terem sido posicionadas, com a face virada 
para baixo, as peças são viradas para cima (face virada para cima). 

As cores diferentes dos caminhos têm um significado especial, quando se joga com menos do que 4 jogadores. para mais 
detalhes sobre isto, por favor consulta a página 17. 

 

II. Escolhe um jogador inicial. O jogador inicial começa o jogo com o posicionamento inicial dos castelos. Ele pega num dos seus 
castelos, posiciona-o num hexágono à sua escolha (num dos caminhos do tabuleiro), e coloca 3 figuras de cidadão em cima 
dele. Se o castelo tiver ao lado de uma quinta, ele recebe fichas de alimento na mesma quantidade que o número de símbolos 
de alimento que estão nas áreas da quinta. 

 

III. Depois o jogador à sua direita efectua uma jogada, e depois o jogador à sua direita, e assim em diante (no sentido inverso dos 
ponteiros do relógio, em volta da mesa). Cada jogador posiciona um castelo, põe 3 cidadãos em cima dele, e recebe as fichas de 
alimento, se for o caso disso. 

Nota: Os jogadores posicionam os seus castelos de forma a que existam, pelo menos, 3 hexágonos vazios entre o castelo, ao 
longo de um caminho, e todos os outros castelos (se o castelo pertencer ao jogador ou a um oponente). 

 

IV. Quando todos os jogadores posicionarem o seu primeiro castelo no tabuleiro do jogo, o último jogador coloca o segundo castelo 
no tabuleiro, põe 3 cidadãos em cima dele, e recebe qualquer ficha de alimento apropriada. Ele é seguido pelo jogador à sua 

esquerda, depois o jogador à sua esquerda, e assim em diante em volta da mesa (no sentido dos ponteiros do relógio). 

 

V. O posicionamento inicial dos castelos está terminado, quando todos os jogadores tiverem posicionado dois castelos. O jogador 
à esquerda de quem posicionou o último castelo, passa a ser o novo jogador inicial e começa o primeiro ano. 

 

 

Modo de jogar 
Objectivo do jogo 

O vencedor é o jogador com mais pontos de vitória (figuras de cidadão e cidades com 3 cores de arcos) no final do jogo (depois de 6 

anos). 

Cada ano é jogado em 8 fases: 

 

A sequência das fases num ano do jogo 

 

1  Mudar o jogador inicial 

2  Tirar cartas da voz da população 

3  Ganhos das minas (em moedas de ouro) 

4  Crescimento da população 

5  Cinco jornadas políticas: os jogadores efectuam jogadas 
no sentido dos ponteiros do relógio, jogando 1 carta de 

política ou de acção e executam a acção da carta 

6  Tomar conhecimento da voz da população 

7  Emigração de cidadãos 

8  Alimentar os cidadãos  

 

 

1  Mudar o jogador inicial 

O jogador inicial para o primeiro ano é escolhido na preparação.  

Depois do primeiro ano, o jogador inicial dá a ficha de jogador inicial, ao jogador à sua esquerda que passa a ser o novo 
jogador inicial. 
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2  Tirar cartas da voz da população 

O jogador inicial tira quatro cartas novas da voz da população do baralho. Ele tira as 4 primeiras cartas, posiciona 1, com a face 
virada para cima, no círculo escuro, e as outras 3, com a face virada para baixo, nos outros círculos. 

Nota: As quatro cartas são a voz do povo para esse ano. Existem 9 cartas de cada um dos três serviços: Saúde, educação e 
cultura. As cartas indicam quais dos três serviços a população deseja: saúde (edifícios com arcos azuis), cultura (edifícios com os 
arcos brancos) ou educação (edifícios com os arcos pretos). 

 

3  Ganhos das Minas 

No sentido dos ponteiros do relógio, começando com o jogador inicial, cada jogador recebe os seus ganhos pelas minas que 

tenham construído junto às cordilheiras. Por cada mina que um jogador tenha, e que seja ao lado de uma cordilheira, recebe 1 
moeda de ouro. Se uma mina estiver ao lado de 2 cordilheiras, o jogador recebe 2 moedas de ouro por essa mina. 

 

4  Crescimento da População 

No sentido dos ponteiros do relógio, começando com o jogador inicial, cada jogador adiciona 1 figura de cidadão a cada uma 
das suas cidades. Ele coloca a nova figura de cidadão, em cada uma das cidades, no castelo dessa cidade. 

 

 Se uma cidade já tiver 5 figuras de cidadão, um jogador não pode adicionar uma figura de cidadão à cidade, a menos que, 
ela tenha uma praça do mercado. Só cidades com praças de mercado podem ter mais do que 5 figuras de cidadão. 

 

 Se uma cidade já tiver 8 figuras de cidadão (e por isso, uma praça do mercado), um jogador não pode adicionar uma figura 
de cidadão à cidade, a menos que, ela tenha um fontanário ou um banho público. Só cidades com um fontanário, ou um 
banho público (e uma praça do mercado), podem ter mais do que 8 figuras de cidadão. Não existem mais limites para 
adicionar figuras de cidadão. 

Nota: quando contamos as figuras de cidadão de uma cidade, contamos todas as figuras de cidadão no castelo e em todos 
os edifícios conectados. 

 

5  5 Jornadas Políticas 

Visão geral 

Existem 5 jornadas políticas consecutivas. Em cada uma das jornadas, os jogadores efectuam vezes de jogar, jogando cartas, 

uma de cada vez, no sentido dos ponteiros do relógio, começando com o jogador inicial. Na vez de jogar de um jogador, ele joga 
uma carta e executa a acção mostrada na carta. Uma jornada política termina quando todos os jogadores tiverem jogado uma 

carta. A próxima jornada política segue de imediato. 

Nota: os jogadores podem expandir as suas cidades nas jornadas políticas. A expansão de uma cidade gira em torno da 
alimentação, ouro e serviços que uma cidade oferece aos seus cidadão. Os serviços oferecidos por uma cidade são 
quantificados pelos arcos presentes nas muitas fichas de edifícios. Os arcos têm 3 cores: branco para a cultura, preto para a 
educação e azul para a saúde. Quantos mais arcos uma cidade tiver de uma dada cor, mais atractiva se tornará para a 
população que procura esses tipos de serviços numa cidade: cultura, educação e saúde. 

 

Em cada jornada política, o jogador pode jogar um de dois tipos diferentes de cartas: 

 Cartas de Acção 

Cada jogador tem 3 cartas de acção da sua própria cor que pode jogar nas 5 jornadas políticas. Para jogar uma carta de 
acção, o jogador anuncia a acção, executa a acção, e posiciona a carta com a face virada para baixo, em cima da mesa. 

Nota: no fim de cada ano, os jogadores recuperam qualquer carta de acção que tenham jogado, através da colocação das 
cartas, com a face virada para cima, nas suas áreas de jogo. Assim, um jogador tem as suas 3 cartas de acção disponíveis para 
cada conjunto de jornadas políticas. 

 Cartas de Políticas 

Em alternativa do jogar de uma carta de acção, um jogador pode tirar uma carta de políticas, com a face virada para cima, e 
jogá-la imediatamente. 

Quando se joga uma carta de políticas, um jogador tira uma das 7 cartas de políticas, com a face virada para cima, 
posiciona-a, com a face virada para cima, em cima da mesa, executa a acção indicada na carta, e depois vira a carta, face 

virada para baixo. No final das 5 jornadas políticas, os jogadores colocam todas as cartas jogadas no monte das cartas de 
políticas descartadas. 

Um jogador não é obrigado a jogar um número mínimo de carta de acção num conjunto de jornadas políticas. Assim, por 
exemplo, um jogador pode não jogar qualquer carta de acção e jogar 5 cartas de políticas, se for essa a sua escolha. 
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> Cartas de Acção 

Quando um jogador quiser jogar uma das suas cartas de acção, selecciona quais das acções possíveis ele quer executar, 
anuncia isso aos outros jogadores e depois posiciona a carta, com a face virada para baixo, para mostrar que ela foi usada. 

 

Acções possíveis nas cartas de acção: 

 Tirar 2 moedas de ouro 

 

OU 

 

 Começar uma nova cidade 

O jogador pega numa das suas fichas de castelo e coloca-a num espaço hexagonal vazio do tabuleiro. 

Nota: os jogadores posicionam os seus castelos de maneira a que existam três hexágonos vazios entre o castelo, ao longo de 
um caminho, e todas as outras cidades (se a cidade pertencer ao jogador ou a um oponente). 

 

O jogador move uma figura de cidadão disponível de um dos seus castelos para o novo castelo. Depois pões duas figuras de 
cidadão no novo castelo tiradas da provisão de cidadãos. Se o novo castelo for junto a uma ou mais quintas, o jogador recebe 

o número apropriado de fichas de alimento da provisão, para representar este adicionar de produção de alimentos. 

Nota: um jogador só pode começar uma nova cidade em cada ano do jogo. 

 

OU 

 

 Construir um pequeno edifício 

Pequeno, neste caso, significa um edifício que não tem mais do que um arco. Os possíveis pequenos edifícios são: 

 Casa da quinta (nenhum arco) 

Uma casa da quinta (como um castelo) produz alimentos, quando construída ao lado de uma peça de terreno de quinta. 
Assim, uma casa da quinta é o melhor edifício ao lado de uma quinta, uma vez que dá a um jogador o melhor proveito 
pelo o edifício. 

 Mina (nenhum arco) 

Uma mina produz 1 moeda de ouro por cada ano, quando construída ao lado de uma cordilheira. Se uma mina estiver ao 
lado de duas cordilheiras, ela produz 2 moedas de ouro. 

 Escola (arco preto) 

Uma escola dá a uma cidade um ponto de serviço na educação. 

 Estátua (arco branco) 

Uma estátua dá a uma cidade um ponto de serviço na cultura. 

 Praça do Mercado (nenhum arco) 

Uma praça do mercado permite a uma cidade crescer para além de 5 figuras de cidadão (até a um máximo de 8, sem um 
fontanário ou banho público). Cada cidade só pode ter uma praça do mercado. 

 Fontanário (arco azul) 

Um fontanário dá a uma cidade um ponto de serviço em saúde. Um fontanário só pode ser construído num espaço ao 
lado de uma peça de terreno de lago. Para usar a capacidade de um fontanário permitir que uma cidade cresça para 

além de 8 figuras de cidadão, a cidade também tem de ter uma praça do mercado. 

 

Como construir um edifício 

Construir um novo edifício é muito simples: o jogador joga a carta que permite que o edifício seja construído, tira a ficha do 
edifício da provisão, e posiciona-o num hexágono vazio ao lado do castelo ou ao lado de qualquer outro edifício da cidade. 

 Depois o jogador pega numa figura de cidadão disponível do castelo dessa cidade e move-a para o novo edifício. Para 

estar disponível, a figura de cidadão nunca pode ser a última figura de cidadão no castelo. 

 

 Quando não existirem mais fichas de edifícios do tipo desejado, o edifício não pode ser construído. Se o edifício a ser 
construído for um daqueles com um edifício diferente no verso da ficha, e se ainda existirem fichas no monte de edifícios 
“gémeo”, o jogador pode usar um desses, virando a ficha. 
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Regras importantes para a construção 

 Cidadãos Disponíveis: um jogador só pode construir um novo edifício numa cidade, se tiver uma figura de cidadão 
disponível no castelo da cidade para colocar no edifício. Isto é, um jogador só pode adicionar um edifício a uma cidade, 
quando tiver, pelo menos, duas figuras de cidadão no seu castelo. 

Excepção: quando se constrói uma praça do mercado, o jogador tira uma figura de cidadão da provisão geral e coloca-o 
na praça do mercado. Ele não move uma figura de cidadão de qualquer outro lugar da cidade como acontece com os 
outros edifícios novos. 

 

 Posicionar o edifício: Um edifício novo tem de ser posicionado num espaço vazio ao lado de um edifício já construído na 
cidade. 

Limitação: Um jogador não pode construir um edifício que ligue uma cidade a outra, mesmo se ambas as cidades sejam 

dele. Tem sempre de haver, pelo menos, um espaço vazio, ao longo de um caminho, a separar duas cidades. 

 

 Fontanários e Banhos Públicos: Têm de ser construídos ao lado do lago! Para acentuar isto, as fichas estão marcadas com 
duas ondas. 

 

 Um jogador não pode voluntariamente demolir um edifício numa das suas cidades por qualquer razão. Contudo, um 

jogador pode ser forçado a demolir um edifício, se ele não tiver a população para o suportar. 

 

Dicas para os edifícios 

Os Custos 

Os edifícios pequenos não custam nada! Um jogador só precisa de jogar uma carta de acção para construir um edifício 
pequeno. Quando um jogador quiser construir, usando uma carta de políticas, ele tem de pagar ouro, baseado no valor do 
edifício (quanto mais valioso for o edifício, mais ouro ele custa). Quando a carta, “master builder” é jogada, o jogador tem de 
pagar, mesmo para construir edifícios pequenos. 

Terrenos adjacentes 

Muitos edifícios têm valor ou aumentam de valor, quando são construídos num terreno específico. Assim, por exemplo, 
construir uma casa da quinta ao lado de duas quintas com 2 e 3 símbolos de alimento, é muito mais valioso, do que construir 
ao lado de uma quinta com um símbolo de alimento, e a um lago. 

Deserção 

Desde que duas cidades adjacentes estejam separadas por mais do que dois hexágonos vazios, ao longo de um caminho, a 
população nessas cidades está satisfeita e não irá desertar. No entanto, quando as cidades estiverem separadas por menos do 
que três espaços vazios, elas passam a ser vizinhas e a população que vive nas cidades irá comparar os serviços (saúde, 
educação ou cultura) das duas e podem escolher em desertar para a outra cidade. 

 

 

> Cartas de Políticas 

Em vez de jogar uma carta de acção numa jornada política, um jogador pode tirar uma carta, com a face virada para cima, e 
jogá-la, mas tem de jogar essa carta de imediato. 

Nota: algumas cartas de políticas requerem pagamentos em ouro para serem jogadas. Um jogador para tirar essa carta, tem de 
ter o ouro necessário para jogar a carta, e tem de o pagar de imediato. Um jogador não pode tirar uma carta política e guarda-
la para mais tarde, quando ele tiver o ouro ou deseje jogá-la. 

 

 Quando um jogador tira uma carta de políticas, tem de jogá-la imediatamente. Para jogar a carta, o jogador posiciona-a, 
com a face virada para cima e executa as instruções da carta. Depois posiciona a carta com a face virada para baixo. 

 Os jogadores posicionam as cartas de acção e de políticas que jogam, com a face virada para baixo, para registar o número 

de jornadas políticas que eles já jogaram. Quando um jogador tiver 5 cartas, com a face virada para baixo, ele jogou 5 
jornadas políticas. 

 Irão sempre existir 7 cartas de políticas, com a face virada para cima, para um jogador escolher: quando um jogador tira uma 
carta de políticas, com a face virada para cima, ele bisca a primeira carta do baralho de cartas de políticas e coloca-a , com a 
face virada para cima, num espaço vazio. 

Quando o baralho das cartas de políticas se esgotar, baralha o monte das cartas de políticas descartadas, e vira-as com a face 
para baixo, para criar um novo baralho de cartas. 
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Se um jogador não for capaz ou está relutante em usar qualquer das cartas de políticas, com a face virada para cima, e tenha 

usado todas as suas cartas de acção nesse conjunto de jornadas políticas, ele tira a primeira carta do baralho de cartas de 
políticas e posiciona-a, com a face virada para baixo, na sua área de jogo, como tendo gasto a sua vez de jogar nessa jornada 
política.  

Existem dois tipos de cartas de políticas: 

 Cartas de políticas para construir edifícios e 

 Cartas de políticas com outras acções. 

 

Cartas de Políticas para construir edifícios 

Os jogadores usam cartas de políticas para construir os edifícios mais valiosos. Tais edifícios são construídos, usando algumas 
das regras como para os edifícios pequenos, mas oferecendo mais pontos de serviço e também, com um custo superior em 
moedas de ouro. 

 

Nota: Os edifícios de maior valor só são construídos usando certas cartas de políticas. Não são construídos como os edifícios 
pequenos são com as cartas de acção. Da mesma forma que com os edifícios pequenos,  quando as fichas de edifícios de um tipo 
se esgota, mais nenhum edifício desse tipo pode ser construído (a menos que, um se torne disponível quando um jogador tem de 
demolir um edifício). 

 

Palácio 

Um palácio custa 1 moeda de ouro para ser 
construído e fornece 2 pontos de serviço em 
cultura. 

 

 

Catedral 

Uma catedral custa 3 moedas de ouro para ser 
construída e fornece 3 pontos de serviço em 
cultura. 

 

Universidade 

Uma universidade custa 3 moedas de ouro 
para ser construída e fornece 3 pontos de 
serviço em educação. 

 

 

Hospital 

Um hospital custa 1 moeda de ouro para ser 
construído e fornece 1 ponto de serviço em 
saúde e 1 ponto de serviço em educação. 

 

Banho Público 

Um Banho público custa 1 moeda de ouro 
para ser construído e fornece 2 pontos de 

serviço em saúde. Um banho público tem de 
ser construído junto a um lago. 

 Nota:  Embora o hospital forneça um ponto de serviço em 
saúde, não precisa de ser posicionado ao lado de um lago. 
Com dois serviços (arcos), construir um hospital faz com seja 
mais fácil ter todos os três serviços numa cidade. 

Um hospital não substitui a obrigação de ter um fontanário 
ou banho público para crescer uma cidade para além das 8 

figuras de cidadão. 

 

Cartas de Políticas com outras acções 

 

Master builder (arquitecto) 

Quando esta carta é jogada, paga o montante 

indicado de ouro para construir um edifício à 
tua escolha: 

Por 1 ouro, qualquer edifício pequeno (casa da 
quinta, mina, escola, estátua, praça do mercado e 
fontanário). 

Por 2 ouros, qualquer edifício médio (palácio, 
hospital e banho público). 

Por 3 ouros, qualquer edifício grande (catedral e 
universidade). 

 

 

Bread and games (pão e jogos) 

Um jogador pode usar esta carta para aumentar 

o valor de uma das suas cidades num dos 
serviços. Ele coloca uma das suas figuras 
coloridas de cidadão num arco de um edifício da 
sua cidade. Isto adiciona 1 ponto de serviço do 
tipo representado por esse arco. 

Por 0 ouros, posiciona uma das tuas figuras de 
cidadão num arco de um edifício de uma das 
tuas cidades. 

Por 2 ouros, posiciona duas das tuas figuras de 
cidadão num arco de um edifício de uma das 

tuas cidades. 

Por 5 ouros, posiciona três das tuas figuras de 
cidadão num arco de um edifício de uma das 
tuas cidades. 

Cada figura colorida de cidadão conta como 1 
ponto de serviço do tipo representado pelo arco. 
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Quando um jogador posiciona uma das suas figuras coloridas de cidadão num edifício pequeno, ele aumenta o valor do seu 

serviço de 1 para 2. Por exemplo, se ele posicionar 1 das suas figuras coloridas de cidadão numa escola, ele aumenta o valor do 
seu serviço de educação de 1 para 2. Da mesma forma que, se um jogador posicionar uma figura colorida de cidadão num 
Palácio, ele aumenta o valor do seu serviço de cultura de 2 para 3. 

Uma vez que um hospital tem 2 cores diferentes de arcos, um jogador tem de ser cuidadoso ao posicionar a sua figura de 
cidadão no arco, no qual pretende adicionar valor. Ele não pode escolher mais tarde. 

Se um jogador posicionar 2 ou mais figuras coloridas de cidadão num edifício, ele adiciona 1 ponto de serviço por cada figura. 
Se um jogador jogar outra carta “bread and games”, ele pode adicionar figuras coloridas de cidadão a este edifício ou a outro 
edifício da mesma cidade ou a um edifício de uma das suas outras cidades. 

 

Nota: As figuras coloridas de cidadão não são cidadãos. Elas não necessitam de ser alimentadas e não contam como população. 
Cada jogador tem apenas 4 figuras coloridas de cidadão e está limitado a essas 4, por cada ano para usar com “bread and 
games” e “rich harvest”. O impacto dura apenas para o ano actual. Depois de terminado o ano e de ter sido pontuado, o jogador 
tem de colocar de regresso à sua provisão, as suas figuras coloridas de cidadão. 

 

 

Golden times (tempos dourados) 

Um jogador usa esta carta para adicionar 

cidadãos a uma das suas cidades: 

Por 0 ouros, posiciona um cidadão numa das suas 
cidades. 

Por 2 ouros, posiciona dois cidadãos numa das 
suas cidades. 

Por 5 Ouros, posiciona três cidadãos numa das 
suas cidades. 

 

Nota: com mais cidadãos, um jogador pode 
adicionar mais edifícios a uma cidade, mas ele 
tem também de ter alimentos suficientes para 
alimentá-los ou eles deixam a cidade. Um 
jogador não pode adicionar cidadãos a 2 
cidades quando joga esta carta. 

 

 

Rich harvest (rica colheita) 

Um jogador usa esta carta para duplicar a 

produção de alimentos de uma das suas casas 
da quinta por um ano de jogo. 

O jogador posiciona uma das suas figuras 

coloridas de cidadão numa casa da quinta 
(não no castelo) à sua escolha: normalmente, 
naquela que produz mais alimentos. Por 
exemplo, um jogador que usa esta carta para 
adicionar uma figura colorida de cidadão a 

uma casa da quinta que produz 4 alimentos 
num ano, irá obter um adicional de colheita 
de 4 alimentos na fase de “alimentar a 
população”. Um jogador não pode jogar 2 

cartas “rich harvest” na mesma casa da quinta 
num ano de jogo. 

Nota: Cada jogador tem apenas 4 figuras coloridas de cidadão e está limitado a essas 4, por cada ano para usar com “bread 
and games” e “rich harvest”. O impacto dura apenas para o ano actual. Depois de terminado o ano e de ter sido pontuado, o 
jogador tem de colocar de regresso à sua provisão, as suas figuras coloridas de cidadão. 

 

 

Polling the people (votação da população) 

Um jogador usa esta carta para apreender mais sobre os desejos da população para o ano corrente do jogo.  

O jogador olha (sem mostrar ou dizer a outros jogadores) para as duas cartas da voz da população, com a face 
virada para baixo. Depois de olhar, ele volta a colocar as cartas onde elas estavam, com a face virada para baixo. 

Por 2 ouros, um jogador pode olhar para todas as 3 cartas da voz da população, com a face virada para baixo. O 
jogador tem de decidir antes de olhar para qualquer carta, se paga para olhar para todas as 3 ou não. 

 

Nota: usando esta carta, um jogador sabe 3 ou 4 das 4 cartas da voz da população e pode usar este conhecimento 
para adicionar edifícios com os serviços desejados para as suas cidades. 

 

Fim da vez de jogar de um jogador numa jornada política 

Quando um jogador, na sua vez de jogar, tiver jogado uma carta de políticas ou de acção, a sua vez de jogar termina. O jogador 
à sua esquerda, tem agora a sua vez de jogar e assim em diante em volta da mesa. 

 

Fim de uma jornada política 

Quando todos os jogadores tiverem jogado uma carta uma jornada termina, e outra começa. Quando todos os jogadores 
tiverem jogado 5 cartas, a fase terminou. 

 



 

13 

6  Tomar conhecimento da voz da população 

Vira as 3 cartas da voz da população, com a face virada para baixo. As 4 cartas em conjunto expressam os desejos da 
população para este ano. Isto pode ser para qualquer dos três serviços: educação, cultura e saúde. 

 Se existirem mais cartas de um dos serviços do que qualquer um dos outros dois, esse serviço é a voz da população para esse 

ano. 

 

 Se dois serviços estiverem empatados com 2 cartas cada um, qualquer dos dois pode ser usado pelos jogadores como a voz 
da população para esse ano. 

Na próxima fase, alguns cidadãos podem escolher emigrar para cidades vizinhas, se essas cidades oferecerem melhores 
serviços que coincidam com os serviços escolhidos com as voz da população. 

 

7  Emigração de cidadãos 

No sentido dos ponteiros do relógio, começando com o jogador inicial, cada jogador verifica todas as suas cidades, uma de cada 
vez, pela ordem que quiser, para a emigração de cidadãos. 

 Os cidadãos não emigram, se a distância entre duas cidades, ao longo do caminho, for maior do que 2 hexágonos. As 
cidades com mais do que 2 hexágonos isolados não são vizinhas. 

 

 Quando a distância entre duas cidades, ao longo do caminho, for 1 ou 2 hexágonos, a emigração é possível entre as cidades 
de jogadores opositores. 

 

Quando um jogador descobre que uma das suas cidades tem um ou mais vizinhos, ele verifica se a sua cidade tem mais pontos 
de serviço do que cada uma das cidades vizinhas, no serviço escolhido pela voz da população para esse ano. 

 Se a cidade do jogador tiver mais pontos de serviço, ele obtém uma figura de cidadão da cidade opositora, a qual  deve ser 

colocada no castelo da sua cidade. 

 

 Se a cidade de um jogador tiver mais pontos de serviço do que várias cidades vizinhas, a cidade obtém 1 figura de cidadão 
tirada de cada uma das cidades vizinhas. 

Nota: Se a cidade do jogador não tiver espaço para novas figuras de cidadão, porque alcançou o seu limite, as figuras de 
cidadão são imediatamente colocadas na provisão geral. 

 

 Quando uma cidade perde uma figura de cidadão, o proprietário da cidade decide qual a figura de cidadão que dá. Se a 
cidade tiver figuras de cidadão a mais no castelo, a decisão é fácil e o jogador dá uma dessas. Se a cidade não tiver figuras 
de cidadão a mais no castelo, o jogador escolhe qual o edifício onde vai tirar a figura de cidadão. 

 

Dois serviços empatados para a voz da população 

Quando dois serviços estão empatados com 2 cartas para a voz da população, ambos os serviços podem atrair a emigração de 
cidadãos. 

Na vez de jogar de um jogador, ele decide separadamente, para cada uma das suas cidades, qual dos dois serviços se aplica. 
Esse serviço (educação, cultura e saúde) aplica-se a todas as cidades vizinhas a esta cidade, para a vez de jogar deste jogador.  

Por exemplo, um jogador com 3 cidades num ano onde a cultura e a saúde forem escolhidas, pode escolher a cultura para 2 das 
suas cidades e saúde para a terceira cidade. 

Em cada vez de jogar de um jogador, ele decide para cada uma das suas cidades, qual dos 2 serviços irá ser usado. 

 

Exemplo:  a voz da população foi cultura e saúde. Na sua vez de jogar, Ana escolhe Saúde para a sua cidade que está ao lado 
da cidade de Bob, uma vez que a sua cidade é mais forte em Saúde do que a de Bob. O Bob dá a ela um cidadão tirado da sua 
cidade e ela coloca-o no seu castelo. Depois é a vez de Bob, ele escolhe a cultura para a sua cidade ao lado da cidade da Ana, 
uma vez que a sua cidade é mais forte na cultura do que a dela. A Ana dá-lhe um cidadão da sua cidade e ele coloca-o no seu 
castelo. Assim, neste caso, o resultado é nulo. 

 

Nota:  É possível para um jogador em ter uma cidade que atrai uma figura de cidadão de um vizinho e perder uma figura de 
cidadão para outro vizinho. 

 

 



 

14 

Demolição por edifícios não apoiados 

Depois de todos os jogadores terem efectuado as suas vezes de jogar de emigração de cidadãos, os jogadores procuram por 
edifícios sem uma figura de cidadão. Todos esses edifícios são removidos ( a menos que existam figuras de cidadão disponíveis 
no castelo da cidade) e regressam aos montes da provisão.  

Os edifícios demolidos têm de sair das bordas das cidades. Um jogador não pode demolir um edifício dentro da cidade, e, assim, 
separar a cidade em duas ou mais partes. Um castelo tem de ser o último edifício a demolir numa cidade. 

 

 Se uma cidade só tiver um castelo e a última figura de cidadão tiver sido removida do castelo, o castelo é demolido e a 
ficha do castelo regressa ao jogador seu proprietário. 

 

 Quando um jogador demolir uma casa da quinta ou um castelo, ele tem de devolver o número de fichas de alimentos 

iguais ao montante de alimentos que esses edifícios podiam produzir num ano. 

 

Antes de demolir os edifícios, um jogador pode mover as figuras de cidadão dentro de uma cidade para outros edifícios. Isto 
permite-lhe “salvar” os edifícios mais valiosos e assegurar que os edifícios demolidos são os das bordas da cidade. Os jogadores 

nunca podem mover edifícios dentro ao entre cidades. 

 

8  Alimentar os cidadãos 

No sentido dos ponteiros do relógio, começando com o jogador inicial, cada jogador conta as suas unidades de alimentos e as 

figuras de cidadão em todas as suas cidades. 

 

 Se o jogador tiver, pelo menos, tantas unidades de alimento quantas as figuras de cidadão, todos são alimentadas e a sua 
vez de jogar nesta fase termina. 

Nota: um jogador partilha todos os seus alimentos com todas as suas cidades. Assim, não é importante a cidade onde os 
alimentos sãos produzidos, em termos de onde os cidadãos que os vão usar, estão a viver. 

 

 Se um jogador tiver mais figuras de cidadão do que unidades de alimento, têm de remover das suas cidades, as figuras de 
cidadão em excesso e devolve-as à provisão geral. Eles foram surpreendidos pela falta de alimentos e não podem emigrar 
para outras cidades. 

 

Nota: depois de os jogadores terem removido as suas figuras de cidadãos em excesso, eles podem ter que demolir edifícios não 
apoiados. Isto é feito conforme explicado anteriormente na “Demolição por edifícios não apoiados”. As figuras coloridas de 
cidadão não são contadas com figuras de cidadãos. Atenção que figuras coloridas de cidadão indicam a presença de uma rica 
colheita e fazem os ajustamentos apropriados de unidades de alimento. 

 

Penalidade por não ter alimentado os cidadãos 

Normalmente, um jogador joga 1 carta de acção ou política em cada uma das 5 jornadas políticas. 

 

 Se um jogador tiver perdido figuras de cidadão, porque não pode alimentá-los, o jogador só irá jogar 4 cartas de acção ou 
políticas no próximo ano do jogo. 

 

 Na primeira vez de jogar nas jornadas políticas no próximo ano do jogo, o jogador vira uma das suas cartas de acção, com a 

face virada para baixo, mas não efectua nenhuma acção. Esta é a sua penalização por não ter alimentado toda a sua 

população no ano anterior. Assim, ele só irá ter, 2 cartas de acção para jogar neste ano do jogo. 
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Fim do Ano 

Agora, terminou o ano do jogo. Posiciona as 4 cartas da voz da população, com a face virada para cima, no monte das cartas 
descartadas da voz da população, com a face virada para cima. Os jogadores podem querer posicionar os grupos de 4 no canto 
direito de cada um para ajudá-los a contar os anos. 

Os jogadores posicionam as cartas políticas que jogaram no monte das cartas descartadas de cartas de políticas, com a face virada 
para cima. 

Os jogadores pegam nas suas 3 cartas de acção e posiciona-as, com a face virada para cima, nas suas áreas de jogo. Elas estão 
disponíveis para serem usadas no próximo ano. 

Os jogadores que usaram as suas figuras coloridas, durante o ano do jogo, devolvem-nas à suas áreas de jogo. Elas estão disponíveis 
para serem usadas no próximo ano do jogo. 

O próximo ano do jogo tem início. 

 

Regra especial para o 6º ano do jogo 

No último (6º) ano do jogo, os jogadores não podem usar a carta de políticas “rich harvest” para ajudar os seus cidadãos. 

 

 

 

FIM DO JOGO 

O jogo termina depois de 6 anos de jogo. 

 

Nota: no final do jogo, existem 3 cartas da voz da população, com a face virada para baixo, por usar. Os jogadores podem usar as 
cartas da voz da população para ajudá-los a contar os anos do jogo, através da colocação de grupos de anos sucessivos no canto 
direito de cada um. Claro que, quando só restam 3 cartas, o jogo está no sexto e último ano. 

 

Pontuação 

 Cada figura de cidadão vale 1 ponto de vitória. 

 

 

 Cada cidade que tenha, pelo menos um arco de cada um dos 3 serviços (cultura, educação e saúde), vale 3 pontos de vitória. 

 

Nota: Uma vez que um hospital tem arcos pela educação e saúde, pode ser especialmente importante para uma cidade.  

 

 Cada jogador que perca uma ou mais figuras de cidadão na última jogada, porque não pode alimentá-los, perde 5 pontos de 
vitória. 

O vencedor é o jogador com mais pontos de vitória. Se dois ou mais jogadores estiverem empatados para o maior número de pontos 
de vitória, o jogador entre eles que tiver o maior número de ouro, é o vencedor. 
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Exemplo: desenvolvimento de uma cidade 

 

Iniciar uma cidade 

Que lindo lugar para um castelo! Ele fica entre duas quintas, as quais irão ser capazes de produzir 4 

unidades de alimento para cada ano! Isto é o suficiente para alimentar 4 figuras de cidadão! 

Adicionalmente existe por perto, um lago (para água) e uma cordilheira (para uma mina e ouro que 
ela dá). 

 

Primeiro ano do jogo 

Na fase 4, uma nova figura de cidadão é adicionada ao castelo, dando á cidade 4 figuras de 
cidadão. Dos 4, um tem de permanecer no castelo, mas os outros 3 podem mover-se para fora para 

ocupar novos edifícios, conforme vão sendo construídos. 

 

Primeira jornada política 

Jogas uma carta de acção para construir uma casa da quinta, ao lado do castelo e das duas quintas. 

Moves uma figura de cidadão do castelo para casa da quinta. Isto dá-te um adicional de 4 
unidades de alimento por ano. Agora podes alimentar 8 figuras de cidadão. 

 

Segunda jornada política 

Jogas uma segunda carta de acção para construir uma mina ao lado da casa da quinta e da 
cordilheira. Moves uma figura de cidadão do teu castelo para a mina. Nos anos subsequentes, a 
mina irá conseguir dar-te 1 moeda de ouro por ano. 

 

Terceira jornada política 

Jogas a tua terceira carta de acção (a tua última) para construir uma praça de mercado ao lado do 

teu castelo. Colocas uma figura de cidadão da provisão geral (não do teu castelo) na praça do 
mercado. Agora a tua cidade pode acomodar até 8 figuras de cidadão, em vez de só 5). 

 

Quarta jornada política 

Pegas na carta política, com a face virada para cima, “public bath”, e jogas a carta de imediato, e 
pagas 1 moeda de ouro para construíres um banho público ao lado do castelo, praça do mercado, e 

de um lago. Agora a tua cidade pode acomodar um número ilimitado de figuras de cidadão, uma 
vez que tem uma praça de mercado e um banho público. 

 

Quinta jornada política 

Na tua quinta jornada política, não podes construir mais edifícios. Uma vez que não tens figuras de cidadão disponíveis. Também, já 

jogaste todas as três cartas de acção e não tens ouro para jogar uma carta de políticas de construção. Uma vez que todas as 7 cartas 
de políticas, viradas para cima, requerem que gastes ouro, tu tiras a primeira carta do baralho de cartas de políticas, e colocas a 
carta com a face virada para baixo, como sendo a tua acção (uma vez que não tens acções podes legalmente tirá-la). 

 

O que acontece depois? 

O resto deste ano é calmo, uma vez que tens muitos alimentos e nenhum vizinho. Na fase 2 do próximo ano, ganhas 1 moeda de ouro 
pela tua mina e na fase 4, adicionas uma figura de cidadão ao teu castelo. 
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Dicas Estratégicas 

Posicionar o castelo ao lado de duas ricas quintas dá-te bastantes alimentos para alimentares a tua população. Começar com um 
castelo ao lado de uma quinta pobre, pode condenar a tua cidade ao fracasso.  

Com um bom posicionamento do castelo, podes deixar espaço para construíres uma casa da quinta (como no exemplo anterior), 

para te dar o dobro dos alimentos da tua rica quinta. 

Tenta em construir as tuas minas nas primeiras jogadas. Isto irá maximizar os teus ganhos de ouro. Construir minas muito tarde dá-

te muito pouco ouro para a campanha. 

Tenta começar as tuas cidades perto dos lagos. As cidades sem acesso a água não podem crescer para além de 8 figuras de cidadão 
e, assim 8 edifícios. 

Os 3 pontos de bónus que recebes por ter todos os 3 serviços numa cidade, podem ser a diferença entre a vitória e a derrota. Tenta 
obter esse bónus em cada uma das tuas cidades. 

Uma cidade pode atrair uma figura de cidadão na vez de jogar do jogador, mas não tem espaço para ele e depois perde uma figura 
de cidadão na vez de jogar de outro jogador, a cidade tem uma perda líquida de uma figura de cidadão.  

 

 

Preparação Inicial para Iniciantes 

 

O jogo para 2 jogadores 

Alteração nas regras: 

Com dois jogadores, os jogadores só podem construir nos hexágonos 
verdes claros. Os hexágonos castanhos e amarelos esverdeados não 
estão em jogo. 

Nota: as 8 linhas marcam as fronteiras entre os diferentes terrenos ao 
longo das extremidades do tabuleiro para clarificar onde os jogadores 
podem obter os diferentes recursos. 

 

 

 

O jogo para 3 jogadores 

Alteração nas regras: 

Com três jogadores, os jogadores só podem construir nos hexágonos 
verdes claros e nos hexágonos castanhos. Os hexágonos amarelos 
esverdeados não estão em jogo. 

Nota: as 8 linhas marcam as fronteiras entre os diferentes terrenos ao 
longo das extremidades do tabuleiro para clarificar onde os jogadores 
podem obter os diferentes recursos. 

Por exemplo: uma mina construída no espaço1 fornece 1 moeda de ouro, 
no espaço 2 uma mina não fornece nada, e minas nos espaços 3 fornece 
2 moedas de ouro, cada uma. 

 

O jogo para 4 jogadores 

Alteração nas regras: 
Com quatro jogadores, os jogadores usam todo o tabuleiro, tal como 
num jogo com 5 jogadores. 

Nota: as 8 linhas marcam as fronteiras entre os diferentes terrenos ao 
longo das extremidades do tabuleiro para clarificar onde os jogadores 
podem obter os diferentes recursos. 

Por exemplo: uma casa da quinta construída no espaço 1 fornece 4 
fichas de alimento, e uma casa da quinta no espaço 2 só fornece 2 
fichas de alimento. 

 

Conteúdo: 1 tabuleiro, 141 fichas de edifícios, 22 peças de terrenos, 130 figuras de cidadão (cinzentos escuros), 20 figuras de cidadão 

(4 por cor do jogador), 32 moedas de ouro, 65 fichas de alimento (30 grandes e 35 pequenas), 74 cartas, 27 cartas de voz 
da população, 15 cartas de acção, 32 cartas de políticas, 5 cartões sumário e 1 ficha do jogador inicial. 


