
 

 

 
 

 

Um jogo de Matthias Cramer para 2 - 5 jogadores, a partir dos 12 anos 

 
No ano de 1413 - o novo Rei da Inglaterra, Henry V de 
Lancaster, persegue planos ambiciosos: a unificação da 
Inglaterra e a conquista da coroa francesa!  
Cada jogador é o líder da sua própria família aspirante a 
nobre.   
Quem se vai tornar num verdadeiro apoiante do jovem Rei 
e assim no mais poderoso Senhor do seu tempo? 
 
 

Os jogadores querem deixar de ser simplesmente um senhor para se tornarem no mais poderoso aliado do Rei. Eles 
podem alcançar esse objetivo, desenvolvendo a sua própria cavalaria, bem como através da implantação inteligente de 
cavaleiros nos condados de Inglaterra, no seu próprio castelo e para lutar contra França. No parlamento, eles tentam 
aprovar as leis a partir das quais irão ser os mais beneficiados.  
O jogador com mais pontos de poder no final do jogo é o vencedor. 
 
 

Objetivo do Jogo 
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Sequência do jogo 

Determina aleatoriamente um jogador inicial, dar-lhes o 
marcador de jogador inicial. Os jogadores realizam os 
seus turnos, no sentido dos ponteiros do relógio. 
 

O jogo é jogado ao longo de cinco rondas.  

Cada rodada é composta por 3 fases: 
 

 1: Posicionar Cavaleiros 

 2: Parlamento 

 3: Recompensas 

 
 

 Fase 1: Posicionar Cavaleiros 

O jogador ativo tira um de seus próprios cavaleiros da 
sua corte e coloca-o no espaço num cavaleiro. Em 
seguida, o jogador seguinte faz o mesmo, etc., até que 
os jogadores tenham colocado todos os seus cavaleiros. 
Se um jogador não tem mais cavaleiros na sua corte, o 
seu turno é ignorada. Se apenas um jogador permanece 
com cavaleiros na sua corte, ele coloca-os 
sucessivamente um a seguir ao outro. 
 

Há 3 locais possíveis para a colocação dos cavaleiros: 

 Condado 

 Castelo 

 Conflito 

 
Condado 

Nos condados, um cavaleiro pode ser colocado num 
espaço vazio ou num ocupado. Em ambos os casos, o 
próprio cavaleiro deve coincidir ou exceder a força 
mínima exigida. 

Além disso, o jogador pode colocar tantos escudeiros, 
quantos o desejar, juntamente com o seu cavaleiro. 

Cada escudeiro adiciona 1 ponto de força, que não 
conta contra a força mínima exigida.  

No caso de o espaço estar ocupado pelo cavaleiro de 
outro jogador, esse cavaleiro pode ser expelido se a 
força do cavaleiro do jogador ativo ou a força 
combinada do cavaleiro e dos seus escudeiros exceder a 
força do ocupante anterior. Um jogador nunca pode 
expulsar o seu próprio cavaleiro.  

O cavaleiro expelido regressa à corte do seu 
proprietário e é colocado novamente no tabuleiro na 
ordem do turno, coloca qualquer acompanhante 
escudeiro de regresso à provisão geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atenção: Há regras especiais para um jogo com 2 
jogadores, por favor consultar a página 7. 

 

 

 

 

Espaço de cavaleiro:    

No condado  No conflito 

 
  No castelo 

 

Atenção: Os cavaleiros dão vários tipos de recompensas 
aos seus jogadores, imediatamente ou mais tarde, 
durante a fase 3.  

Ficha de 
Nobre 

Recompensa 

 
Força Mínima 

Exemplo: Espaço 
de cavaleiro 
vazio 

O Azul coloca 
um cavaleiro 
com a força 2 
em Stafford. 
 

 

Atenção: Um cavaleiro e os seus escudeiros devem ser 
colocados ao mesmo tempo, reforços posteriores não 
são permitidos. 

 

 

Exemplo: Espaço de cavaleiro 
Ocupado 

 O cavaleiro azul (2) é expelido 
pelo cavaleiro amarelo com a 
força 1, apoiado por dois 
escudeiros (3:2). O azul tira o seu 
cavaleiro de regresso à sua corte. 
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Castelos 

O jogador coloca seu cavaleiro num espaço de cavaleiro 
vazio no seu próprio castelo. Cada espaço só pode ter 
um cavaleiro. 

 
Conflito 

Um jogador pode se envolver em tantos conflitos 
quantos o desejar. O jogador escolhe um conflito e 
coloca o seu cavalo no espaço de cavaleiro vazio mais 
acima. Cada jogador só pode ocupar um dos três 
espaços de cada conflito. 

Um jogador que já se encontre envolvido num 
determinado conflito pode reforçar a sua força através 
do amontoamento dos seus cavaleiros. 

 
Recompensa imediata: 

Os primeiros 6 cavaleiros ganham "o favor do rei" para 
os seus jogadores. O jogador escolhe uma ficha de favor 
exposta abertamente e recebe a recompensa indicada. 
A seguir, vira a ficha, esta não pode ser selecionada de 
novo durante esta ronda. 

Por favor, consultar a folha extra para um resumo 
detalhado das recompensas. 

 

 Fase 2: Parlamento 

Depois do último cavaleiro ter sido colocado, o 
Parlamento Inglês reúne-se. Os jogadores devem votar 
nas 3 novas leis, uma após a outra. Eles começam com a 
lei do espaço 1, linha inferior esquerda. 

 
Processo de votação 

Todos os jogadores votam simultaneamente e 
secretamente. Eles decidem a favor ou contra a lei e 
colocam a ficha de voto adequada com a face virada 
para baixo à sua frente.  

Em seguida, todos os jogadores podem fazer valer 
secretamente a sua decisão, usando tantos marcadores 
de voto, quantos os que quiserem. 

Após todos os jogadores terem tirado os seus reforços 
para as suas mãos, simultaneamente, colocam os 
marcadores em cima da mesa e revelam as fichas de 
voto. 

 
Resultado da votação 

Agora, os jogadores calculam todos os votos a favor e 
contra a lei. Cada ficha de votação e cada marcador de 
voto conta como 1 voto.  

A maioria ganha. Em caso de empate, a lei é aprovada. 

Coloca todos os marcadores de voto usados de regresso 
à provisão geral. 

 

 

 

Ficha de 

Extensão 

 

Recompensa 

 

Espaço de 
Cavaleiro 

 

Há 3 espaços para cavaleiros em cada cartão de conflito. 
 

 
Atenção: os cavaleiros só podem 
ser amontoados uns sobre os 
outros apenas com um conflito. 
Nenhum escudeiro é utilizado 
num conflito. 

Exemplo:  

O verde coloca um 
cavaleiro com a força 1. 
Ele deve colocá-lo no 
espaço vazio abaixo do 
cavaleiro azul. Em 
seguida, ele escolhe uma 
ficha de favor e recebe de 
imediato a recompensa, 
neste caso, uma ficha 
nobre. 

 

Se, mais tarde, o Verde 
quiser reforçar o seu 
cavaleiro, ele amontoa o 
novo cavaleiro em cima 
do seu já existente. Nem 
o cavaleiro azul, nem o 
verde, podem ser 
colocados no espaço 
mais baixo. 

 

 

 

 

 

 

Leis atuais 

 

 

 

Baralho 

 

 

 

Leis para serem 
votadas 

Voto 

 

  

Ficha de voto: Sim, eu 
aprovo a nova lei 

Ficha de Voto: Não, eu 
rejeito a nova lei. 

 
 



Lancaster – Versão Portuguesa: Paulo Santos Página 4 

 

A nova lei é aprovada 

Retira a lei anterior exposta no parlamento (em cima à 
esquerda, linha de cima). Em seguida, desliza as duas 
outras leis em uma posição da esquerda para a direita e 
coloca a nova lei sobre o espaço vazio da direita. 

 

A nova lei é rejeitada 

Remove do jogo a lei rejeitado e deixa as leis anteriores 
inalteradas. 

Usa o mesmo procedimento para votar as novas leis, 2ª 
e 3ª. 

Os jogadores que ainda detenham marcadores de voto 
após a conclusão de todos os três votos, devolvem-nos 
à provisão geral. 

 

Implementação das 3 leis aplicáveis 

Depois de todas as votações terem sido feitas, há 
sempre três leis aplicáveis. Elas são aplicadas da 
esquerda para a direita e os jogadores ganham as 
recompensas. 

 
 

 Fase 3: Recompensas 

Os condados, os castelos e os conflitos são avaliados por 
esta ordem. 

 
Condados 

Todos os 9 condados entregam as suas recompensas de 
A a I, por esta ordem. O jogador em questão deve 
sempre escolher uma das três opções: 

 Tira uma ficha de nobre desse condado. 

 Tira a outra recompensa mostrada desse condado. 

 Paga 3 ouros (para a provisão geral) e leva as duas – 
primeiro a ficha de nobre e a seguir a outra 
recompensa indicada. 

 
Depois do jogador ter recebido a sua recompensa, ele 
tira o seu cavaleiro de regresso à sua corte. Se o 
cavaleiro foi apoiado por escudeiros, coloca-os de 
regresso à provisão geral. 

 
Especial em Surrey (I): Determinar o jogador inicial 

Em Surrey, o jogador determina, adicionalmente, o 
jogador inicial, para além de recolher a sua recompensa. 
Ele pode determinar qualquer jogador, incluindo ele 
mesmo. O jogador inicial tira o marcador de jogador 
inicial (ou conserva-o) e a nova ordem de jogar (ou 
anterior) entra imediatamente em vigor. Se nenhum 
cavaleiro foi colocado em Surrey, o atual jogador inicial 
retém o marcador. 

 
 

 
O resultado da votação é 3:3. Que é suficiente para a 
nova lei ser aprovada. A lei anterior, superior esquerda, 
é removida do jogo. 

A nova lei é colocda no espaço mais à direita. 
 

 
O resultado da votação é 2:3. A nova lei é rejeitada e 
retirada do jogo. 
 

 

 

Pré-condição para 
a recompensa 
 

A recompensa 

 

 

Por favor 
consultar a 
página 8 para 
um detalhado 
resumo sobre 
leis. 

 

Por favor, consulta a folha extra para um resumo 
detalhado sobre as recompensas. 

 
Exemplo: O Amarelo pontua Stafford e paga 3 ouros, a 
fim de receber ambas as recompensas. 

1. Ela coloca a ficha de nobre no primeiro assento vazio 
na sua companhia da mesa.  

2. Ela melhora um dos seus cavaleiros, que não faz parte 
da sua reserva, em um nível de força. 
 

 
Exemplo: O Vermelho pontua Surrey e atribui o novo 
jogador inicial. Como sua recompensa, ele escolhe 2 
escudeiros e 2 ouros. 

 

Os escudeiros 
regressam à provisão 
geral. 
 
Os cavaleiros 
regressam à sua corte 
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Castelos 

Primeiro, o jogador inicial pontua o seu castelo por 
completo, seguido pelos outros jogadores no sentido 
dos ponteiros do relógio. 
 

Cada jogador recebe as recompensas mostrados por: 

 Os cavaleiros colocados no seu castelo 

 As extensões existentes 

 Companhia na mesa 

 
O jogador decide sobre a ordem que avalia os seus 
cavaleiros e extensões, que pode ser de qualquer 
maneira que ele quiser. 

Depois de pontuar um cavaleiro, o jogador tira o 
cavaleiro de regresso à sua corte, fichas de extensões 
pontuadas permanecem no castelo. 

 
Em seguida, o jogador pontua a sua companhia à mesa. 
Para cada nobre presente, incluindo ele próprio, o 
jogador recebe 1 marcador de votação. Os marcadores 
de voto são colocados no castelo do jogador visível a 
todos os jogadores. Os jogadores não recebem 
marcadores de voto na quinta ronda, a ronda final do 
jogo. 

 

Conflitos   

Finalmente, os conflitos em França são resolvidos um 
após o outro e os jogadores ganham pontos de poder. 
 

Resolver um conflito é feito em 2 passos: 
 

1. Vencedor do conflito: Inglaterra ou França 
Adicionar a força de todos os cavaleiros envolvidos 
neste conflito. Se a sua força combinada for igual ou 
exceder a força da França, o vencedor é a Inglaterra. 
Se a sua força combinada for menor do que a força 
de França, o vencedor é a França. 

2. A contribuição de cada jogador: Determina o 
ranking do jogador somando a força dos cavaleiros 
de cada jogador envolvidos neste conflito. Em caso 
de empate, aquele jogador que entrou no conflito 
mais tarde tem o maior ranking, isto é, o jogador 
cujos cavaleiros estão numa posição mais baixa dos 
3 espaços de cavaleiro. 

 
Atribuição de pontos de poder: 

  Inglaterra vence o conflito: Os três pontos de poder 
são atribuídos aos jogadores. O jogador com o ranking 
mais alto recebe a maior pontuação, o jogador com o 
segundo melhor ranking recebe a próxima pontuação 
e o jogador com o ranking mais baixo recebe a menor 
pontuação. Remove a carta de conflito e os jogadores 
tiram os seus cavaleiros de regresso à sua corte.  

 

Ficha de 
Extensão 

 

 

Recom- 

pensa 
  

Recom- 

pensa 

 

Cavaleiro 

Exemplo: 
O azul pontua um cavaleiro e uma ficha de extensão no 
seu castelo: 

Ele recruta dois escudeiros para o seu cavaleiro. 

Ele recruta um novo cavaleiro com força de 1 por causa 
da sua ficha de extensão, mas deve devolver 3 
escudeiros à provisão geral. 

 
 

Exemplo: O azul pontua a companhia da mesa, que lhe 
rende 5 marcadores de voto: 4 pelas fichas de nobre, 1 
pelo Lorde do Castelo (Ele mesmo).  
 

Atenção: As fichas de nobre valem pontos de poder 
adicional durante a pontuação final. 

 
 

Atenção: Se houver alguma carta de conflito na fila mais 
abaixo estas devem ser pontuadas primeiro, seguidas 
pelas cartas de conflito da fila superior. 
 

Carta de conflito 

 

Pontos de poder 
para rank 1, 2 e 3 

 

Força da França 

      Verso                         Frente 
 

 

Azul: cavaleiro com força 2 

Verde: cavaleiro com força 1 

Vermelho: Cavaleiro com a 
força 2 

Exemplo 1: 
O vencedor deste conflito é a Inglaterra (5:5). 
O raking dos jogadores envolvidos é como se segue: 
Rank 1: Vermelho, força total 2 
Rank 2: Azul, força total de 2 
Rank 3: Verde, força total 1  
O Vermelho ganha 4 pontos de poder, o Azul ganha 2 e o 
Verde ganha 1 ponto de poder. 
Atenção: Se nenhum jogador ocupar o rank 2 ou 3, ninguém 
ganha os pontos de poder correspondentes. 

 

O rank vermelho é primeiro, 
porque ele entrou no conflito 
mais tarde. 
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 A França vence o conflito: Mesmo que a França ganhe 
o conflito, os jogadores marcam pontos de poder. A 
pontuação mais alta não é atribuída, a segunda 
pontuação é atribuída ao rank 1 e a menor pontuação 
ao rank 2. Todos os cavaleiros permanecem nos seus 
espaços. 
Este conflito persiste e haverá uma segunda 
batalha. Mova a carta de conflito e os cavaleiros 
associados para baixo para abaixo, sem alterar a 
ordem dos Cavaleiros. 
 

 Inglaterra ganha a segunda batalha: 
Aplicam as mesmas regras da primeira batalha. 
 

 França vence a segunda batalha: 

Mais uma vez, os pontos de poder são atribuídos como 
para a primeira batalha, mas os cavaleiros envolvidos 
foram capturados. Os jogadores podem resgatar os seus 
cavaleiros, pagando 1 ouro por nível de força, o que é 
feito pela ordem de jogar. Se um jogador pagar pelos 
seus cavaleiros, eles regressam a casa para a sua corte, 
caso contrário, eles são colocados nas respetivas áreas 
de reserva do tabuleiro do jogo. Remove do jogo a carta 
de conflito. 

 
Preparando a próxima rodada: 

Prepara a próxima ronda, depois de estar completa a 
pontuação de todos os conflitos. 

 

Conflito: 

Revela duas novas cartas de conflito e coloca-as na fila 
de cima. Todas as fichas de “favor do Rei” com a face 
virada para baixo, são viradas com a face para cima. 

 

Fim do jogo e pontuação final 

Uma pontuação final tem lugar após a quinta ronda do 
jogo. Os pontos de poder são atribuídos como segue: 
 

 8 Pontos de poder para o jogador com a maior força 
total da sua cavalaria. O vice-campeão ganha 4 pontos 
de poder. Em caso de empate o jogador com mais 
escudeiros ganha os pontos de poder. 
 

 8 Pontos de poder para o jogador com mais fichas de 
extensão no seu castelo. O vice-campeão ganha 4 
pontos de poder. Em caso de empate o jogador com 
mais ouro ganha os pontos de poder.  

 

 Os pontos de poder são atribuídos a todos os 
jogadores com mais do que 1 ficha de nobre na sua 
companhia na mesa. 

 

Agora, o jogo termina. O jogador com mais pontos de 
poder é o vencedor do jogo.  

Em caso de empate, os jogadores empatados partilham 
a vitória. 

 

Azuul: Cavaleiro com a força 2 

Verde: Cavaleiro com a força 1. 

 
Exemplo 2: 

O vencedor deste conflito é a França (3:5). Nenhum 
jogador ganha 4 pontos de poder. O ranking dos 
jogadores envolvidos é como se segue:  
 

Rank 1: Azul, força total 2 = 2 pontos de poder 

Rank 2: Verde, força total 1 = 1 ponto de poder 
 

Todos os cavaleiros continuam o seu envolvimento no 
conflito e uma segunda batalha se vai seguir. 
 

Atenção: Se não houver cavaleiros enviados para um 
conflito, esse conflito é perdido para a Inglaterra e a 
carta é movida para a fila abaixo. 

 
 

 

 

 

 

 

Parlamento 

Revela 3 novas leis a partir do topo do baralho, uma 
após a outra, e posiciona-as nos 3 espaços para novas 
leis, da esquerda para a direita. 

 

  

Atenção: Os cavaleiros na área de reserva não 
pertencem à cavalaria. 

 
Dica: Se ainda houver um empate para a primeira 
posição depois de considerar o número de escudeiros, 
dividir os 12 pontos de poder (8 + 4) pelo número de 
jogadores empatados e atribuí-os em conformidade. 

 
Se um jogador assegurar a primeira posição e vários 
jogadores estão empatados para a segunda posição, 
divide os 4 pontos de poder pelo número de jogadores 
empatados e atribuí-os em conformidade. Quaisquer 
pontos indivisíveis são perdidos.  
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Sumário das Leis 

 

 

O jogador detentor do maior 
número de ouro pode 
melhorar um dos seus 
próprios cavaleiros 
estabelecidos. Em caso de 
empate, todos os jogadores 
empatados garantem esta 
recompensa. 

 

O jogador que emprega o maior 
número de escudeiros, recruta um 
novo cavaleiro com a força 1 tirado 
da reserva da sua própria provisão. 
Em caso de empate, todos os 
jogadores empatados garantem 
esta recompensa.   

Todos os jogadores 
ganham 3 pontos de 
poder por cada 2 
condados ocupados 
pelo seu próprio 
cavaleiro. 

 

 

Os jogadores podem comprar 1 marcador de voto 
por 1 ouro, cada um. Pela ordem de jogar e 
começando com o jogador inicial, cada jogador 
decide quantos marcadores de voto querem 
comprar. 

 

Os jogadores podem despender 1 escudeiro e 1 ouro 
por 3 pontos. Pela ordem de jogar, começando com o 
jogador inicial, cada jogador decide quantos 
ouros/escudeiros quer despender. 

 

Os jogadores podem tirar 1 ficha de extensão e 
posicioná-la no seu castelo por cada 2 conflitos em 
que estejam envolvidos com os seus próprios 
cavaleiros. 

 

Os jogadores recrutam 1 escudeiro da provisão geral 
por cada um dos seus próprios cavaleiros 
estabelecidos com a força 2. 

 

 

 

Os jogadores recebem 1 escudeiro, 1 marcador de 
voto e 1 ouro da provisão geral por cada 2 conflitos 
onde tenham pelo menos 1 dos seus próprios 
cavaleiros. 

 

Os jogadores que não tenham nenhum cavaleiro 
estabelecido com a força 2 podem melhorar 1 dos seus 
cavaleiros. 

 

Todos os jogadores que tenham estabelecido o seu 
cavaleiro com a força 3, pode trocá-lo com o seu 
cavaleiro com força 4, se ainda estiver disponível na 
reserva. 

 

Os jogadores ganham 5 pontos de poder por cada 3 
fichas de extensão no seu castelo. 

 

 

Os jogadores ganham 3 pontos de poder por cada 
conflito em que tenham estabelecido, pelo menos 1 
dos seus próprios cavaleiros. 

 

Os jogadores ganham 8 pontos de poder por cada 3 
condados em que tenham estabelecido, pelo menos 1 
dos seus próprios cavaleiros. 

 

Os jogadores que atualmente tenham estabelecido 
todos os seus cavaleiros com a força 1 ganham 5 
pontos de poder. 

 

Os jogadores recrutam 1 cavaleiro da reserva para a 
sua corte por cada 3 fichas de nobre na sua companhia 
de mesa. 

 

 

Os jogadores podem comprar 
1 ponto de poder por 1 ouro 
cada. Pela ordem de jogar e 
começando com o jogador 
inicial, cada jogador decide 
quantos pontos de poder 
quer comprar. 

 

Os jogadores podem despender 1 
escudeiro por 1 ponto de poder, 
cada um. Pela ordem de jogar, 
começando com o jogador inicial, 
cada jogador decide quantos 
escudeiros quer despender.  

Os jogadores que 
atualmente tenham 
estabelecido todos os 
quatro níveis de força 
ganham 6 pontos de 
poder.  

 


