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Introdução 
Cada jogador interpreta o papel de líder de uma antiga civilização. O campo de jogo é o 

mapa da bacia mediterrânica, dividido entre provinciais em terra e espaços marítimos. Cada 

província pode conter um local para uma cidade (marcado com o símbolo de cidade), e 

áreas ricas em determinados produtos (marcadas com o símbolo desse produto). 

Para desenvolver o seu império, os jogadores irão precisar de explorar esses recursos, 

construindo cidades nos locais das cidades e caravanas nos locais dos produtos. Os 

jogadores irão também usar o poder militar para reivindicar novas províncias – mesmo que 

as províncias sejam de outro jogador. A riqueza ganha através do comércio e conquistas é 

reinvestida em novas construções, e eventualmente em construir as grandes Maravilhas  do 

Mundo e contratando Heróis poderosos. Isto não só traz aos seus proprietários grandes 

vantagens, como também pavimenta a estrada para a vitória. 
 

 

Objectivo do Jogo 
Para ganhar o jogo, deves ser o primeiro ou a construir  as Pirâmides, ou a possuir um total 

combinado de 4 Maravilhas do Mundo e/ou Heróis. 
 

 

Material do Jogo 
 1 tabuleiro de jogo representado a região do Mediterrâneo, dividido em províncias em 

terra e espaços marítimos. Os símbolos dentro das províncias descrevem os recursos que 

aí são produzidos, assim como os locais disponíveis para as cidades; 
 

 144 cartas compostas por: 

 3 cartas com as Funções a Desempenhar pelo jogador: Director do Comércio, Líder Político 

e Líder Militar; 

 

 5 cartas de Heróis Específicos de uma Civilização, uma para cada civilização: “Juluis Caesar”, 

“Hannibal”, “HammurabI”, “Pericles” e “Cleopatra”; 

 

 6 cartas de Heróis Normais: “Archimede”, “Helen of Troy”, “Nebuchadnezzar”, 

“Solomon” e “Ulysses”; 

 

 7 Maravilhas do Mundo: “Colossus”, “Hanging”, “Gardens”, “Tenple of Artemis”, Statue 

of Zeus”, “Lightouse”, “Mausoleum” e “The Pyramids”; 

 

 123 cartas de Recursos constituídas por: 35 cartas “Tax” e 88 cartas de produtos: 
o Livestock – gado; 

o Grain – grão de cereal; 

o Fruit – fruta; 

o Gems– pedras preciosas; 

 o Metal – metal; 

o Gold – ouro; 

o Papyrus – papiro; 

o Perfume – perfume; 

 

 o Olive Oil -  azeite 

o Wine – vinho 

o Fish – peixe; 

o Slaves – escravos; 

 

 58 cartões com os símbolos de Construção, representando varias 

construções: 28 Caravanas, 12 Mercados, 12 Cidades e 6 Templos; 
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 5 conjuntos de 33 peças de jogo de madeira (uma para cada uma da 5 cores); 

 

Cada conjunto: 

 21 Unidades Militares: 5 “Triremes” (barco antigo), 8 Legiões (figuras) e 8 Fortalezas 

(octogonais); 

 12 Marcadores de Influência (redondos). 

 

 

 

 5 Folha de  Ajuda ao Jogador, (1 para cada civilização), um dos lados mostra a preparação inicial 

do jogo, e o outro lado tem um sumário das regras essenciais do jogo; 

 

 8 dados; 

 

 Livro de Regras 

  

Nota Importante: Quando estiveres a jogar pela primeira vez, deves ler o livro de regras 

antes de começares a jogar. Este livro descreve todo o mecanismo do jogo. Se encontrares 

alguma situação em que as regras não te parecem esclarecedoras, consulta o capítulo 

“Exemplos e Questões”. 
 

 

Configuração Inicial do Jogo 
Cada jogador escolhe um conjunto de peças de madeira coloridas. Todas as cartas de 

Recursos são ordenadas e colocadas viradas para cima, ao lado do tabuleiro de jogo, para 

constituir o banco. Depois retiramos da caixa, o número apropriado de cartões com os 

símbolos de Construção, de acordo com o quadro abaixo, e colocamo-los de forma ordenada 

ao lado do tabuleiro de jogo. 

 

 3 jogadores 4 jogadores 5 jogadores 

Caravana 18 23 28 

Cidades 8 10 12 

Mercados 8 10 12 

Templos 4 5 6 

 

Configuração Básica do Jogo 
Cada jogador escolhe 1 das 5 civilizações iniciais e a respectiva Folha de  Ajuda ao Jogador e 

segue as instruções da configuração básica do jogo. Depois os jogadores recebem a carta do 

Herói Específico da sua Civilização (“Hannibal” para a “Carthage”, por exemplo), e podem 

também ter a possibilidade de receberem a carta da Função a Desempenhar, se existir essa 

indicação na configuração básica do jogo (por exemplo, no início do jogo, o jogador com a 

civilização romana recebe a carta de Líder Militar), colocando essas cartas, viradas para 

cima, em frente a cada jogador. Consultando a configuração básica para a sua civilização, 

podem colocar o número indicado de Marcadores de Influência e símbolos de Construção 

em cartão, nos espaços apropriados no tabuleiro de jogo. 
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Configuração Avançada do Jogo 
Quando os jogadores forem mais experientes, cada um constrói o seu império como quer 

através da adopção do estilo de “free-play” para a configuração do jogo. Com este método, 

a Capital da Província para cada civilização é a mesma que na configuração básica, no 

entanto, em vez de usarem o conjunto de posições iniciais das peças, conforme está descrito 

na Folha de Ajuda ao Jogador, cada jogador começa agora com 36 pontos de construção 

para gastarem em Marcadores de Influência, Construção (símbolos em cartão), Unidades 

Militares e/ou no seu Herói Específico da sua Civilização (mas, não nos Heróis Normais ou 

Maravilhas) à sua escolha. O custo para cada item é o mesmo que o número de cartas 

necessárias para comprar o item no capítulo de Custos de Construção. Não se esqueçam que 

todos os itens construídos só podem ser colocados nas Capitais de Província do jogador e 

províncias imediatamente adjacentes e são aplicadas todas as regras normais de construção. 

Não esquecer também, que qualquer Legião ou “Triremes” (barco) construído, deve 

começar na Capital de Província do jogador, podendo depois mover-se para fora na 

primeira fase de movimento. 

 

Jogar com menos de 5 
Com menos de 5 jogadores, cria civilizações neutrais, colocando as seguintes peças nas suas 

capitais: 1 Marcador de Influência; 1 Legião e 1 Fortaleza. Colocar também 1 Legião e 1 

Marcador de Influência em cada província adjacente à capital da civilização neutral. Estas 

peças não são controladas por nenhum jogador. Elas mantêm-se nos lugares e defendem-se 

a elas próprias se forem atacadas. 

 

Configuração do Começo do Jogo 
Com 3 ou 4 jogadores, usa 

um menor número de 

marcadores de construção 

(Caravanas, Cidades, 

Mercados e Templos).  

A configuração inicial do jogo 

indica a quantidade de cada 

marcador que está 

disponível. Remove o excesso 

de marcadores do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5/17                        

 

As fases de uma Jogada 
Cada jogada está dividida em 3 partes: Fase de Comércio, Fase de Construção e Fase Militar. 

Durante cada fase, e antes de seguir para a fase seguinte, a ordem de jogar dos jogadores é 

determinada de uma forma particular (descrita em baixo). Durante cada uma destas fases, 

um jogador privilegiado irá Desempenhar a Função (e assim determinar a ordem de jogar) 

indicada por uma das seguintes cartas especiais de Funções: 

 

 O Director do Comércio, determina o número de cartas a serem transaccionadas durante 

a Fase de Comércio; 

 O Líder Político, determina a ordem de jogar durante a Fase de Construção; 

 O Líder Militar, determina a ordem de jogar durante a Fase Militar. 

 

No início do jogo, cada função (e a carta apropriada da função) é dada ao jogador que 

possuir essa indicação na a Folha de Ajuda ao Jogador. Depois disso, as cartas de Funções 

são atribuídas novamente no começo de uma nova jogada da seguinte forma: 

 

 Director do Comércio: É o jogador com mais Caravanas e Mercados nas suas Províncias; 

 Líder Político: É o jogador com mais Cidades e Templos nas suas províncias; 

 Líder Militar: É o jogador com mais Unidades Militares (Legiões, “Triremes” e Fortalezas 

combinadas) posicionadas no tabuleiro de jogo. 

 

No caso de existir um empate entre o actual proprietário da carta da Função a 

Desempenhar e outro jogador, o actual proprietário da carta fica com ela. Se 2 outros 

jogadores estão empatados para a função, o actual proprietário da carta decide quem dos 

jogadores empatados irá herdar a função. 

 

I. Fase de Comércio 

a) Recolher Rendimentos 

Para cada marcador de Cidade ou Caravana numa província sob a influência de um 

jogador, ou ocupada por Legiões de um jogador, o Director do Comércio dá a esse 

jogador o seu rendimento (cartas de Recursos) da seguinte forma: 

 

 1 Carta “Tax” por cidade (2 cartas “Tax” se existir um Templo nessa província) 

 1 Carta de Produtos por cada ícone de recursos que esteja com um símbolo de cartão 

de Caravana (2 se existir um Mercado na província) 

 

Nota importante: Se um jogador ocupar uma Cidade com as suas Legiões e se quiser 

receber o bónus ganho com o Templo na Província, esse jogador tem também de ocupar o 

Templo com a Legião. O mesmo se aplica a jogadores, que na situação das Caravanas, 

procurem ganhar o bónus por terem Mercados na província. Construções em províncias que 

estão em processo de serem convertidas (Ver capítulo “Converter a Província” na Fase 

Militar) produzem rendimentos para o proprietário original da província, até que ela esteja 

completamente convertida (o Marcador de Influência do proprietário original seja retirado). 
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b) Negociações entre Jogadores 

1. O Director do Comércio decide quantas cartas de Recursos devem ser oferecidas para 

negociação. O Director do Comércio pode pedir para que sejam negociadas 0 cartas, 

mas não pode pedir mais cartas do que aquelas que detêm em sua posse. 

 

2. Cada jogador deve escolher, das cartas que têm, o número de cartas de Recursos 

estabelecido no ponto anterior, e deve colocá-las viradas para baixo à sua frente. 

Essas são as cartas oferecidas para negociação. Se um jogador não tiver cartas de 

Recursos suficientes para reunir o número estabelecida para a oferta, ele não pode 

participar na negociação (nesta vez). 

 

3. Uma vez finalizado o ponto 2, por todos os jogadores, todas as cartas oferecidas para 

negociação, em frente a cada jogador, são viradas para cima em simultâneo e as 

negociações começam: 

O Director do Comércio escolhe 1 carta oferecida de um qualquer jogador e coloca-a 

virada para baixo à sua frente. O jogador a quem foi tirada a carta, pelo o Director do 

Comércio, tira uma carta de outro jogador, e assim sucessivamente até que todas as 

cartas tenham sido tiradas pelos jogadores. Os jogadores podem tirar cartas do 

jogador que lhe tirou cartas, mas nunca podem tirar as cartas viradas para baixo. 

Além disso, apenas 2 transacções podem ser feitas entre os mesmos 2 jogadores. 

 

Por exemplo: O Director do Comércio tira uma carta de oferta da Alicia. Depois a 

Alicia tira uma carta de oferta do Director do Comércio. Agora, o Director do 

Comércio não pode tirar uma segunda carta de oferta da Alicia. Mas em alternativa, 

deve tirar uma carta de um jogador diferente. 

 

Os jogadores continuam a tirar cartas de oferta até elas terem acabado ou até restar apenas 

uma pessoa com cartas oferecidas à sua frente. Perante esta situação, existem 2 

possibilidades: 

 

a) A última carta foi tirada e todos verificam que têm o mesmo número de cartas 

viradas para baixo. Cada jogador, recolhem essas cartas para a sua mão e 

prosseguimos para a fase seguinte. 

 

b) O jogador a quem se tirou a última carta, tem menos uma carta virada para baixo. 

Neste caso, o Director do Comércio deve escolher uma carta que tenha em sua posse 

(quer seja uma virada para baixo ou uma que esteja na sua mão) e dá ao jogador a 

quem falta de 1 carta. Agora, prosseguimos para a próxima fase. 

 

Terminar as negociações mais cedo: Se apenas um jogador é deixado com cartas viradas 

para cima, esse jogador recolhe as suas cartas de Recursos não negociadas. Se apenas 2 

jogadores são deixados com cartas viradas para cima, depois de terem negociado 2 cartas 

numa ronda entre si, a negociação termina. Ambos os jogadores reclamam as suas cartas 

não negociadas. 
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II. Fase de Construção 

O Líder Político escolhe a ordem pela qual os jogadores, podem melhorar e expandir os seus 

impérios. Quando for a vez de um jogador expandir, esse jogador gasta um ou mais 

conjuntos de cartas de Recursos com o objectivo de adquirir Heróis, construir edifícios e 

unidades militares, e colocar Marcadores de Influência. Um conjunto de cartas de Recursos 

pode ser composto quer por: 

 Apenas por cartas “Tax”; 

 Apenas por cartas de Recursos que não combinem – que não sejam iguais 

(ver “Exemplos de Conjuntos”, no capítulo de “Exemplos e Questões”). 
 

As cartas de Recursos que não forem usadas para fazerem conjuntos, devem ser descartadas 

no fim da Fase de Construção, junto com as usadas nos conjuntos. No entanto, é permitido 

ao jogador guardar duas cartas “Tax”. As cartas de Recursos gastas em conjuntos e/ou 

descartadas regressam ao banco. O valor do conjunto é igual ao número de cartas que o 

compõem. O valor determina qual o tipo de item pode ser construído com esse conjunto de 

cartas (ver o sumário das regras nas Folhas de Ajuda ao Jogador para saber o valor 

necessário para a construção de cada item). 

 

Regras para a Construção: 

1. Os jogadores podem construir edifícios e unidades militares, só nas províncias em que já 

tenham um Marcador de Influência. Não podem construir numa província sem 

proprietário, ou numa província de outro oponente, mesmo que tenham Legiões 

presentes nessa província. 
 

2. Os jogadores só podem colocar Marcadores de Influência, em províncias adjacentes às 

províncias em que já tenham o controlo, no início da jogada, e que não esteja sobre 

influência de outro jogador. 
 

3. Durante a jogada em que o jogador coloca um Marcador de Influência numa província, 

não pode ser construído mais nada, nessa província. O jogador tem de esperar até à 

próxima jogada. 
 

4. Os jogadores podem não construir mais do que uma cidade por local, uma Caravana por 

recurso, ou mais do que um Templo, Mercado, ou Fortaleza por província. 
 

5. Os “Triremes” são construídos em províncias (não em espaços marítimos). Podem ser 

construídos em províncias que sejam ilhas, ou em províncias adjacentes aos espaços 

marítimos. Depois de construídos, e durante a Fase Militar, são movidos para o espaço 

marítimo adjacente à aquele onde foi construído. 
 

6. Os jogadores não podem construir numa província que “esteja em guerra” ou sobre 

ocupação militar (ver Fase Militar). Excepções: um jogador pode sempre construir na sua 

Capital de Província. 
 

7. As vantagens dadas pelo Heróis ou Maravilhas são conferidas imediatamente à sua 

aquisição. 
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III. Fase Militar 

O Líder Militar decide qual a ordem em que os jogadores vão jogar nesta fase. Em cada vez 

de jogar de um jogador, esse jogador move as suas unidades e resolve imediatamente 

qualquer combate que ocorra. 

 

a) Movimento 

O jogador pode mover quantas unidades quiser: todas, algumas, uma ou nenhuma. 

1.Movimento Naval: O jogador começa por movimentar os “Triremes” (se existir algum). 

Se acabaram de ser construídos, são movidos para o espaço 

marítimo adjacente. Se já estão num espaço marítimo, podem ser 

movidos para um outro espaço marítimo adjacente. As batalhas 

navais não são obrigatórias, quando nos movimentamos para um 

espaço marítimo ocupado. No entanto, se um jogador escolher 

atacar, esse jogador tem de o fazer antes de mover qualquer Legião, 

uma vez que os resultados da batalha naval podem ter impacto no 

uso dos “Triremes” para mover Legiões. 

 

2.Batalhas Navais (Opcional): São conduzidas usando as Regras para Batalhas descritas 

a seguir, se o jogador que se movimenta assim o 

pretender. 

 

3. Movimento de Legiões: Depois o jogador movimenta as suas Legiões. As Legiões só 

podem ser movidas para uma província adjacente à aquele em 

que se encontram, por meio de uma fronteira comum, ou 

através de uma ligação efectuado por “Triremes”. 

 

Exemplo: Um jogador poderá mover uma ou mais Legiões da 

província de “Athenae” para a província de “Alexandria”, 

desde que esse jogador tenha um “Trireme” em cada um dos 

dois espaços marítimos que estão localizados entre as duas 

províncias. 

 

4.Batalhas Terrestres (Obrigatórias): São conduzidas usando as Regras para Batalhas 

descritas a seguir. As Legiões têm de combater 

quando estão num espaço ocupado por unidades 

oponentes (Legiões ou Fortalezas). 
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b) Combate 

Regras Gerais para as Batalhas: 

 Todas as batalhas duram apenas uma única ronda; 

 

 Unidades Terrestres (Legiões ou Fortalezas) só podem combater unidades terrestres, 

e as unidades navais (“Tiremes”) só podem combater unidades navais; 

 

 “Triremes” por lançar (acabados de construir, mas ainda não foram movidos para 

espaços marítimos), não atacam, nem são atacados; 

 

 Se não existirem unidades oponentes terrestres na província atacada, o jogador 

invasor não precisa de lançar qualquer dado, simplesmente segue as regras descritas 

na secção 2 “Apenas um jogador invasor sobrevive”; 

 

 Fortalezas: Não se lança o dado por uma fortaleza envolvida numa batalha, como 

fortaleza “lança” automaticamente um 6. Soma 6 pontos à soma dos 

dados lançados pelo proprietário da fortaleza. As fortalezas são unidades 

militares e não podem ser movidas. Para que se possa saquear, ocupar ou 

converter uma província (ver a seguir), as fortalezas têm de ser primeiro 

destruídas pelo exército invasor. 

 

 O atacante e defensor: Cada um lança simultaneamente tantos dados quantas Legiões 

tenha na província em disputa ou “Triremes” no espaço 

marítimo em disputa. Soma os dados para cada jogador (não 

esquecer de adicionar os bónus aplicáveis pelos Heróis, 

Maravilhas, Fortalezas, etc.), e o jogador oponente tem de 

remover uma unidade por cada 5 pontos da soma (com 

arredondamentos para baixo). O jogador proprietário escolhe 

qual a unidade que quer perder. 

 

Exemplo: O jogador verde tem 3 Legiões e ataca o jogador azul 

que tem 1 legião e 1 Fortaleza. O jogador verde lança 3 dados 

(6,3 e 2) e obtêm a soma de 11. O jogador azul lança 1 dado (3, 

+6 pela Fortaleza) e obtêm a soma de 9. O jogador verde tem de 

perder 1 unidade e o jogador azul tem de perder 2 unidades.  
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Depois da batalha, e das perdas estarem decididas, o atacante sobrevivente tem 2 

possibilidades: 

 

1. Unidades militares (Legiões, Fortalezas e “Triremes”) de mais do que um jogador 

sobrevive à batalha (ou batalhas, se mais do que 2 jogadores estão envolvidos): 

Se existirem unidades terrestres (Legiões e Fortalezas) pertencentes a 2 (ou mais) 

jogadores no espaço de uma província, a província é considerada “em guerra”. As 

unidades invasoras permanecem na província depois da batalha. Enquanto as unidades 

opositoras permanecerem na província, têm de continuar a combater durante as suas 

próximas Fases de Combate. Se uma província está “em guerra”, durante a Fase de 

Comércio, o jogador que controla o símbolo da influência na província, irá arrecadar as 

cartas de Recursos normalmente. No entanto, esse jogador não pode construir nada 

nessa província durante a Fase de Construção. Os jogadores numa província “em 

guerra” que ainda não fizeram movimentos, aquando da invasão da província, podem 

mover as suas Legiões para fora da província, quando for a sua vez de fazer seus 

movimentos. Se existirem “Triremes” pertencentes a 2 (ou mais) jogadores num espaço 

marítimo, esse espaço não é considerado “em guerra”, e os jogadores podem continuar a 

fazer movimentos para dentro, para fora e a transportar Legiões através desse espaço 

sem qualquer problema. 

 

2. Apenas um jogador invasor sobrevive: 

O invasor tem de escolher em a locar as Legiões que sobreviveram à invasão numa das 

seguintes três formas: 

A. Saquear a Província: O jogador destrói uma construção da província (cidade, templo 

ou mercado, mas não a fortaleza). 

 

B. Ocupar a Província: Um único símbolo de Legião pode ser colocado em cada Cidade 

ou Caravana da província para reclamar os rendimentos 

associados a essa cidade ou produto. Um único símbolo de 

Legião pode também ser colocado em cada Mercado ou Templo 

da província, com o objectivo de dobrar os rendimentos ganhos 

por outra Legião numa Cidade ou Caravana nessa mesma 

província. 

 

C. Converter a Província: Um único símbolo de Legião pode ser colocado em cima da 

Marcador de Influência do opositor na província. Durante a 

próxima fase de construção, o jogador invasor pode construir 

o seu próprio Marcador de Influência para substituir a 

existente. O custo da construção da nova marca tem de ser 

paga como é usual. 

Nota: É impossível remover completamente um jogador do jogo. O Marcador de 

Influência na capital de província de um jogador NUNCA pode ser convertido e o 

jogador pode SEMPRE construir na sua capital, mesmo que a província esteja “em 

guerra”. 
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Fim do jogo e vitória 
Quando algum dos jogadores reunir qualquer uma das duas condições de vitória seguintes, 

o jogo termina imediatamente: 

 

1. Um jogador construiu as Pirâmides; 

 

2. Um jogador controla (tem as cartas para) combinar um total de 4 Heróis, e/ou 

Maravilhas. A Civilização específica do jogador não conta para este total. 
 

 

 

As cartas do jogo 
 

 Efeitos dos Heróis Normais 

 

 AGAMEMNON: Bónus de +2 para te tornares no Director de Comércio. 

Quando as funções são atribuídas, antes de cada nova jogada 

do jogo, adiciona 2 ao teu total de Caravanas e Mercados para 

determinar se és o Director do Comércio. 

 

 ARCHIMEDES: Bónus de +2 para te tornares no Líder Militar. Quando as 

funções são atribuídas, antes de cada nova jogada do jogo, 

adiciona 2 ao teu número total Legiões, Fortalezas e “Triremes” 

para determinar se és o Líder Militar. 

 

 HELEN OF TROY: Converte 1 Legião invasora. 

Uma vez por Fase Militar, podes converter uma Legião inimiga, que 

entra numa província que tu controlas para a tua própria cor. 

 

 NEBUCHADNEZZAR: Ganha 1 carta de Recursos ao saqueares. 

Quando as tuas Legiões saquearem uma província, tira uma 

carta de produtos por destruíres uma Caravana, ou uma carta 

“Tax” por destruíres uma Cidade. 

 

 SOLOMON: Bónus de +2 para te tornares no Líder Político. 

Quando as funções são atribuídas, antes de cada nova jogada do jogo, 

adiciona 2 ao teu total de Cidades e Templos para determinar se és o Líder 

Político. 

 

 ULYSSES: Força um jogador a negociar contigo. 

Uma vez por Fase de Comércio, podes forçar outro jogador que acabou de 

tirar uma carta de oferta de outro jogador, a devolve-la a esse jogador, 

obrigando-o a tirar uma tua carta de oferta à sua escolha. 
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 Efeitos das Maravilhas do Mundo 

 

 COLOSSUS: Tira uma carta extra “Tax” por jogada. Durante a Fase de Comércio, 

quando recolhemos as cartas de Recursos, tira uma carta extra 

“TAX”. 

 

 HANGING GARDENS: Guarda 1 carta de Produtos. Normalmente todas as cartas 

de Produtos são descartadas no fim da Fase de Construção. 

Podes agora guardar uma carta de Produtos de uma jogada 

para a outra (virada para baixo). 

 

 TEMPLES OF ARTEMIS: Tira uma carta extra de Produtos por jogada. 

Durante a Fase de Comércio, quando recolhemos as cartas de 

Recursos, tira 1 carta extra de Produtos à tua escolha. 

 

 STATUE OF ZEUS: Permite que construas 2 fortalezas por província. 

Normalmente um jogador apenas pode construir 1 fortaleza por 

província. Podes agora construir 2 por província. 

 

 LIGHTHOUSE: Permite que possas colocar Marcadores de Influência numa província 

que não está adjacente a uma província sobre o teu controlo. Podes 

agora colocar Marcadores de Influência em qualquer lugar que tu 

queiras, desde que sigas todas as outras regras de colocação dos 

Marcadores de Influência. 

 

 MAUSOLEUM: A construção de edificações (Cidades, Caravanas, Templos ou 

Mercados) custa -1. Um conjunto de apenas 2 cartas são precisas para 

Cidades ou Caravanas, e apenas 5 cartas são precisas para Templos e 

Mercados. Esta “redução” não se aplica para Heróis e Maravilhas. 

 

 THE PYRAMIDS: Constrói as Pirâmides e ganha o jogo. Precisas de um conjunto de 12 

cartas para a construíres. 
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 Efeitos dos Heróis Específicos de uma Civilização 

 

 ROME – JULIUS CAESAR: Legiões e Fortalezas custam apenas 

2 na construção. 

 

 CARTHAGE – HANNIBAL: Legiões ganham um bónus de +1 

por cada dado lançado em 

combate. 

 

 BABYLON – HAMMURABI: Permite a colocação de um Marcador de Influência por 

jogada sem qualquer custo. 

 

 GREECE – PERICLES: Os “Triremes” custam apenas 2 na construção, e ganhas um bónus 

de +1 em cada dado lançado em combate. 

 

 EGYPT – CLEOPATRA: Durante cada Fase de Construção, podes trocar uma carta de 

Recursos por uma carta de “Tax” (ou vice versa) com o banco. 

 

 

 

 Efeitos das Cartas de Função 

 

 Director do Comércio: Escolhido no início da Fase de Comércio, este é o jogador com 

mais Caravanas e Mercados no tabuleiro. O Director de 

Comércio determina o número de cartas a negociar. 

Adicionalmente, se, depois da negociação ter acabado, um 

jogador tenha uma carta a menos, o Director do Comércio tem de 

escolher uma carta que tenha na sua posse (cartas novas 

negociadas ou cartas que guardou) e entrega ao jogador. 

 

 Líder Político: Escolhido no início da Fase de Construção, este é o jogador com mais 

Cidades e Templos no tabuleiro. O Líder Político determina a ordem dos 

jogadores durante a Fase de Construção. 

 

 Líder Militar: Escolhido no início da Fase Militar, este é o jogador com mais unidades 

militares (Legiões, “Triremes” e Fortalezas combinadas) no tabuleiro. O 

líder Militar determina a ordem dos jogadores durante a Fase Militar. 
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Número de Cartas 
 

Função 3  

21 Heróis Específicos de uma Civilização 5 

Heróis Normais 6 

Maravilhas do Mundo 7 

“Tax” 35  

 

 

 

 

 

 

123 

Perfume  

5/cada Papiro 

Ouro 

Pedras Preciosas 

Azeite  

 

7/cada 

Vinho 

Gado 

Fruta 

Metal 

Grão de Cereais  

11/cada Peixe 

Escravos 
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Exemplos e questões 
 

 Como se usam as cartas de Heróis e Maravilhas? 

Os Heróis e as Maravilhas fornecem algumas vantagens especiais aos seus proprietários 

(conforme descritas nas páginas anteriores e nos sumários de cada carta). As Maravilhas e 

os Heróis não são colocados no tabuleiro, logo não podem ser capturados ou roubados. Os 

Heróis Normais e todas as Maravilhas podem ser adquiridas por qualquer jogador 

conforme detalhe das Folhas de Ajuda ao Jogador. No entanto, certos Heróis estão apenas 

disponíveis para impérios específicos, e não podem ser adquiridos por um império 

diferente. (Julius Caesar, por exemplo, só está disponível para o jogador com a civilização 

Romana). 

 

 Existem algumas restrições para os jogadores fazerem uso das configurações de 

“free.play”? 

Quando estiveres a gastar os teus 36 pontos iniciais, podes comprar o teu Herói nacional e 

qualquer edificação à tua escolha, mas não podes comprar Heróis Normais ou qualquer 

Maravilha.  

Ao jogador grego (Greek) é permitido expandir-se no início para todas as províncias 

adjacentes ao longo do “Aegean sea” ( Constantinopolis, Troas, Rgodus e Cnossus). 

 

 Se em jogo estiverem menos de 5 jogadores, quais são as civilizações que escolhemos? 

Podes usar qualquer uma que queiras, mas para que seja mais equilibrado o jogo, usa as 

seguintes civilizações: 

 Com 4 jogadores, retira a Babylon; 

 Com 3 jogadores, retira Rome e Egypt. 

 

Notas Gerais no mecanismo do jogo: Á parte das habilidades especiais dadas por cada carta 

de Função, o líder de uma Fase também tem a responsabilidade em manter o jogo em 

movimento e de lembrar os jogadores da sua vez de jogar. Alguns Heróis adicionam pontos 

para calcular, a que jogador é atribuída cada função (Archimedes, por exemplo, adiciona 2 

pontos para se tornar o Líder Militar). Não te esqueças disto, quando estamos a determinar 

as funções, no início de cada jogada.  

 

 

TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES 

(Temo os Gregos e os presentes que eles me trazem) 

 

 

 Se tenho uma Caravana em Carthago, posso receber 1 Perfume, 1 Fruta ou ambos? 

Todas as Caravanas são colocadas num lugar específico de Recursos. Para ganhar 2 

produtos em Cartago, precisas de 2 Caravanas. 
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 Se gostar das minhas cartas, posso escolher em não negociar? 

Não, tens de negociar se possível. Este é um jogo cruel...... 

 

Terminar as negociações mais cedo: Se apenas um jogador é deixado com cartas viradas 

para cima, esse jogador recolhe as suas cartas de Recursos não negociadas. Se apenas 2 

jogadores são deixados com cartas viradas para cima, depois de terem negociado 2 cartas 

numa ronda entre si, a negociação termina. Ambos os jogadores reclamam as suas cartas 

não negociadas. 

 

Exemplos de Conjuntos: No final da Fase de Comércio, o jogador tem 3 “Tax”, 2 Grãos de 

Cereais, 1 Perfume, 1 Gado, 1 Ouro e 1 Escravo. O jogador não tem um conjunto de 6 cartas 

(os 2 cartas de Grão estão em duplicado). No entanto, o jogador pode transformar em 3 

conjuntos de 3 cartas: 3 “Tax”, 1 Grão e 2 outras cartas de Produtos e o outro Grão e 2 outras 

cartas de Produtos. O jogador gasta estes conjuntos para adquirir 2 Legiões e um “Trireme”. 

Vai haver um combate! 

 

 Se 2 Províncias estão ligadas por um elo de “Triremes” são consideradas adjacentes? 

Sim, ambas para movimentar Legiões, assim como para colocar Marcadores de Influência. 

 

 É necessário (ou mesmo possível) colocar Marcadores de Influência no mar? 

Não, mas os Marcadores de Influência podem ser colocados nas Ilhas, com o objectivo de aí 

construir, mais tarde. 

 

 Quando usamos a configuração avançada tem o jogador que comprar o seu Herói 

Específico da sua Civilização no início do jogo? 

Não, podes escolher gastar os teus pontos em construir outras coisas. No entanto, o único 

jogador que pode comprar esse Herói, será sempre o dessa específica civilização. 

 

 

SI VIS PACEM, PARA BELLUM 

(Se tu desejares a paz, prepara-te para a guerra) 

 

 

Situação: Edifiquei 1 Legião e 1 “Trireme” em Athenas. Lancei a minha frota para dentro do 

mar, e depois movi a Legião para Syracuse. 

 

 Posso mover a Legião através de vários “Triremes”? 

Sim, desde que a Legião se mova através de um elo completo de barcos, que sejam teus. No 

exemplo em cima, se também tiver uma frota em Adriatic, podes mover a Legião em 

direcção a Roma. Surpresa! 
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Situação: Egypt invade a província de Hierosolyma com 3 Legiões. Nesta província, o 

jogador da Babylonia está a defender-se com 1 fortaleza e 1 Legião. O jogador do 

Egypt lança 3 dados e obtêm 4,2 e 5, o que soma 11. O jogador da Babylonia lança o 

dado e obtêm 5. A Fortaleza adiciona 6 pontos, o que dá um total de 11. Ambos os 

jogadores perdem 2 unidades. Pensado que a Babylonia poderá contra-atacar, o 

jogador do Egypt decide saquear Heirosolyma. Ele remove a marca de Cidade da 

Província (o Marcador de Influência matem-se). Este sacrilégio não vai ficar 

impune. A vantagem de saquear é que o efeito é imediato e certo. Converter ou 

ocupar a província requer de ti que possuas essa província até à próxima jogada. 

 

Nota: Quando calculamos as funções (Director de Comércio, Líder Militar e Líder Político) 

no início da próxima jogada, não te esqueças de atribuir os ganhos às Legiões que ocupam a 

Caravana ou a Cidade EM VEZ do proprietário da província. Conquistas são enganosas e 

dispendiosas, mas muito lucrativas a longo prazo...... 

 

Situação: Durante a Fase Militar, consigo ser o primeiro a movimentar, e invado a província 

do Cyranae com 2 Legiões. A província é defendida por apenas 1 Legião e tem 1 

“Trireme” não lançado (apenas acabado de construir, e o meu oponente ainda o não 

moveu). Durante o meu combate eliminei a Legião, mas o “Trireme” é deixando 

ficar, uma vez, que não se pode atacá-lo (o meu oponente ainda o não moveu). 

 

 Nesta situação, posso agora saquear, ocupar ou converter a província, ou a província 

está agora considerada “em guerra”, uma vez que, ainda permanece uma unidade 

militar do meu opositor na província? 

Uma vez que o “Trireme” não foi lançado não pode ser envolvido em combate (terrestre ou 

marítimo), nesta situação é simplesmente ignorado. Podes saquear, ocupar ou converter a 

província de acordo com as regras normais. O “Trireme” não é destruído (nem pode ser 

destruído pelo saque), é simplesmente movido para o mar na jogada do jogador que o 

detêm. 
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