
 

Jogadores: 2 a 4               Idade: +10 de amos              Duração: 45 minutos 

 

 

Ano 63 DC 

Pompéia, cidade no sopé do Monte Vesuvius, é completamente danificada por um violento temor de 

terra. Temendo uma erupção do vulcão, grande parte dos 20.000 habitantes deixaram as sua casas, 

fugindo em pânico. Aqueles que permaneceram começaram a reconstruir Pompéia. 

Ano 79 DC 

Pompéia desenvolveu-se e atingiu o seu auge como uma importante cidade comercial. Sobretudo 

nos últimos anos, numerosos cidadãos romanos, gladiadores famosos e ricos aristocratas, tinham 

regressado à cidade, instalando-se nos novos e esplêndidos edifícios à sombra do Vesuvius. O medo 

do vulcão, foi-se perdendo com o tempo. Quando os habitantes de Pompéia começaram o seu dia de 

trabalho no dia 24 de Agosto não suspeitavam da catástrofe que estava iminente. Com o nascer do 

sol da manhã seguinte, Pompéia estava enterrada debaixo de cinzas e lava. 
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Conteúdo 
127 Peças de jogo 

em 4 cores diferentes 

53 Cartas Pompéia 

em 4 cores diferentes e 

com números de 1-11 

7 Cartas 

“Omen” 

(presságio) 

1 Carta 

“Anno Domini 79” 

(ano 79 DC) 

  

   
 

1 Vulcão 

 

1 Saco em tecido 

45 Peças de Lava mostrando 1 de 6 símbolos 

diferentes – jarro, capacete, máscara (7x cada) 

e rolo, coluna e moeda (8x cada)  

 
  

 
1 Tabuleiro de jogo 

 

 

 

Objectivo do Jogo 
“Pompéia” é jogada em duas partes, Na primeira parte, os jogadores tentam trazer o máximo das suas peças para dentro 

da cidade, jogando cartas Pompéia. Se jogares uma carta com a casa com o número 3, por exemplo, podes posicionar 

uma peça de jogo em cima de um edifício com esse número. Uma das cartas diz “A.D. 79 (ano 79 DC)”. Assim que esta 

carta for jogada pela segunda vez, o Monte Vesuvius entra em erupção e começa a segunda fase do jogo. Agora, todos 

os jogadores tentam mover o máximo das suas peças para fora da cidade através dos portões, antes que Pompéia fique 

coberta de peças de lava. O jogador que conseguir salvar, o maior número de peças de jogo, é o vencedor. 
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Preparação do Jogo 
Coloca o tabuleiro do jogo no centro da mesa. 

Cada jogador recebe as peças numa cor: 

 Se forem dois jogadores, cada um recebe 36 peças – utilizar as cores, vermelha e preta. 

 Se forem três jogadores, cada um recebe 30 peças – utilizar as cores,  vermelha, preta e amarelo. 

 Se forem quatro jogadores, cada um recebe 25 peças – utilizar todas as cores. 

Cada jogador posiciona as suas peças à sua frente na mesa. 

 

Preparar o Baralho de Cartas 

O jogador proprietário do jogo é o jogador que controla as cartas. Ele separa as cartas “A.D.79” e “Omen” das cartas 

Pompéia com as casas numeradas. Depois baralha as cartas Pompéia e posiciona-as, com a face virada para baixo, em 

sete montes, com quatro cartas em cada um deles. 

         

Carta 

“A.D.79” 

Carta 

“Omen” 

Monte 

com 4 

cartas 

Monte 

com 4 

cartas 

Monte 

com 4 

cartas 

Monte 

com 4 

cartas 

Monte 

com 4 

cartas 

Monte 

com 4 

cartas 

Monte 

com 4 

cartas 

Depois, baralha as cartas “Omen” com as restantes cartas Pompéia que ele ainda tem na sua mão, e 

posiciona-as ao lado do tabuleiro de jogo, como um Baralho, com a face das cartas viradas para baixo. 

Por cima desse Baralho, também com a face virada para baixo, ele coloca a carta “A.D.79” e, por cima 

dela, dois montes de 4 cartas à sua escolha. Agora já tens o Baralho de Cartas do jogo. 

A seguir, cada jogador pega em 1 dos montes de 4 cartas, e coloca-as na mão. Dependendo do número de 

jogadores em jogo, um a três montes de 4 cartas podem sobrar. Estes montes não são precisos para o 

jogo, coloca-os de regresso à caixa do jogo, sem tomar conhecimento das cartas. 

 

 

Junta as extremidades do vulcão e posiciona-o no espaço aberto do tabuleiro de jogo. 

Posiciona as peças de lava dentro do saco em tecido e mistura-as bem, depois coloca o 

saco ao lado do tabuleiro do jogo, num lugar de fácil acesso. 

 

 

 

 

 Modo de Jogar 
O jogador ao lado esquerdo do proprietário do jogo é quem começa, depois joga-se no sentido dos 

ponteiros do relógio. 
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Primeira Fase: Novos Cidadãos vêm para Pompéia 

Na sua vez de jogar, um jogador efectua 3 acções, na seguinte ordem: 

1) Joga uma das quatro cartas da sua mão. 

2) Posiciona uma das suas peças de jogo num espaço vazio de um edifício cujo número corresponde 

ao da carta que ele jogou. 

3) Tira uma carta do Baralho de Cartas. 

Uma carta que tenha sido jogada é posicionada no monte das cartas descartadas, com a face virada para 

cima. Quando o primeiro jogador tiver jogado uma carta deve colocá-la ao lado do tabuleiro do jogo, 

tornando-se assim a primeira carta do monte das cartas descartadas. 

 

O número de figuras desenhadas nas cartas Pompéia (em baixo), indica quantas cartas com esse 

número da casa existem no jogo (Nota: contudo, todas essas cartas não estão necessariamente em jogo). 

As cartas Pompéia têm as cores, cinzenta, turquesa, castanho e roxo, e um número (número da casa) 

entre 1 e 11. No tabuleiro do jogo, existem edifícios de tamanhos diferentes, cuja cor e números 

correspondem aos das cartas. Adicionalmente, existem edifícios neutrais (beije) no tabuleiro (para mais 

informações ver “Parentes”). 

Todos os edifícios têm um número de pequenos círculos nos quais devem ser posicionadas as peças de 

jogo. 

 

Nota:O tabuleiro de jogo de Pompéia está dividido em quadrados. Alguns edifícios têm um grande 

quadrado (exemplo. O edifício número 9); outros têm a extensão de dois quadrados (exemplo o edifício 

número 2). Por isso, é importante que posiciones as peças de jogo exactamente no espaço do pequeno 

círculo dentro dos edifícios. Nenhum jogador pode posicionar peças de jogo dentro de edifícios sem ser 

nesses espaços. 

 

Exemplo: Jurgen joga uma carta cinzenta com o número 1. Ele 
posiciona uma das suas peças de jogo vermelhas em cima do edifício 
com a “casa número” 1, depois tira uma carta do Baralho de Cartas. 

 

                 

         Baralho         Monte das cartas descartadas 

 

Importante: As casas numeradas com 3, 4, 6, 8, 10 e 11 cada um destes números marcam dois edifícios. 

Quando jogamos uma carta com um destes números, o jogador é livre de escolher um círculo vazio em 

qualquer desses dois edifícios pertencentes a esse número. 
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Exemplo: Oliver joga uma carta com a cor turquesa com o número 6. Ele pode escolher em qual dos dois 
edifícios pretende posicionar a sua peça de jogo amarela. Ele escolhe o edifício com três espaços, depois 
tira uma nova carta do Baralho de Cartas. 

 

               

     Baralho               Monte das cartas descartadas   

 

Vesuvius está em actividade 

 

Quando um jogador tira a carta “A.D.79” do Baralho de Cartas, esse jogador tira 

imediatamente outra carta em substituição. 

Depois disso, a carta “A.D.79” é colocada de regresso ao Baralho de Cartas. Para o 

fazer, conta a partir do fim (do fundo) 15 cartas do Baralho de Cartas, baralha-as com a 

carta “A.D.79”, depois posiciona as cartas de regresso ao fundo do Baralho de Cartas. 

 

 

A partir de agora, as seguintes regras adicionais devem ser observadas: 

O Presságio 

 

Quando um jogador tira uma carta “Omen” do Baralho de Cartas, põe-na imediatamente 

no monte das cartas descartadas. Depois disso, o jogador tira uma peça de jogo sua, para 

fora de um edifício à sua escolha, e coloca-a dentro do vulcão. A peça é considerada fora do 

jogo. Depois, o jogador tira uma carta de substituição, para que desta forma tenha, outra 

vez, quatro cartas na sua mão, e agora é o próximo jogador a jogar. 

 

Parentes 

Se um jogador mover uma peça de jogo para cima de um edifício onde já exista outra peça de jogo 

(independentemente da cor), esse jogador pode posicionar uma peça adicional (um parente) para cima de 

um edifício diferente, no mesmo movimento, quer para um da mesma cor ou um neutral (bege). Uma vez 

que não existem cartas Pompéia para edifícios neutrais, eles só podem ser preenchidos através da regra 

dos “parentes”.   

Nota: Se um número da casa pertencer a dois edifícios, as peças de jogo do outro edifício não contam 

para a regra dos “parentes”. 
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Exemplo: Klaus joga uma carta roxa com o número 3. Em cada um 
dos dois edifícios pertencentes a esse número da carta, já têm outras 
peças de jogo. Klaus posiciona uma peça preta (1) em cima do edifício 
do lado direito. Por causa da regra “parentes”, a peça vermelha já 
posicionada nesse edifício, permite ao Klaus colocar outra das suas 
peças de jogo para cima de outro edifício roxo, ou para cima de um 
neutral (beije). A peça amarela do edifício do lado esquerdo com o 
mesmo número da casa não conta. Klaus coloca o parente (2) para 
cima de um edifício neutral. 

              

     Baralho               Monte das cartas descartadas   

 

Se existirem outras duas ou três peças dentro de um edifício, para o qual um jogador move uma das 

suas peças de jogo, ele pode posicionar o mesmo número de “parentes” para cima de outro edifício da 

mesma cor e/ou edifício neutral (mas, nunca para cima do edifício que desencadeou a regra dos 

“parentes”, no mesmo movimento. Contudo, ele só pode posicionar um parente para cima de qualquer 

desses edifícios no mesmo movimento. 

 

Exemplo: Outra vez, Oliver joga a carta turquesa com o número 6. 
Esse número da casa marca dois edifícios. Oliver escolhe o do lado 
direito, aquele com quatro círculos. Existem já nesse edifício 3 outras 
peças. Oliver adiciona uma das suas peças amarelas (1) e pode 
mover 3 peças adicionais (“parentes”) para cima de outros edifícios. 
Ele move uma peça amarela para cima do edifício com o número 6, 
uma para o edifício 9 e a terceira para cima do edifício neutral. 

                   

    Baralho               Monte das cartas descartadas   

 

Posicionar parentes para cima de edifícios que já tenham peças de jogo não desencadeia outra vez a 

regra dos “parentes”; noutras palavras, não existe qualquer “cadeia de reacção”. Pode acontecer que não 

existam espaços vazios suficientes para todos os movimentos de posicionamento de peças, nesse caso, o 

jogador não usa os parentes em excesso. 
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Cartas Joker 

Se todos os edifícios pertencentes ao número de uma carta estiverem 

completamente ocupados, o jogador que jogou essa carta pode usá-la 

como um joker. Isso significa que pode usar a carta para posicionar 

uma das suas peças num espaço vazio de um edifício à sua escolha, 

independentemente da cor do edifício. 

Nota: As peças movidas para cima de um edifício através da regra 

Carta Joker não desencadeiam a regra dos “Parentes”. 

 

Exemplo: Klaus joga uma carta turquesa com o número 6. Ambos os 
edifícios com esse número já estão cheios. Por isso, o Klaus pode posicionar a sua peça preta (1) para 
cima de outro edifício turquesa, ou mesmo um roxo, cinzento, ou neutral. Ele escolhe um edifício neutral 
(beije). 

 

Erupção do Vesuvius  

A primeira fase termina quando a carta “A.D.79” é tirada do Baralho de Cartas pela segunda vez. Todos 

os jogadores põem imediatamente todas as suas cartas no monte das cartas descartadas. Todas as peças 

de jogo que restaram em frente aos jogadores são colocadas de regresso à caixa do jogo (não são 

colocadas no vulcão!). 

Excepção: Se todas as cartas que um jogador tiver na mão são de edifícios que já tenham sido 

completamente preenchidos (noutras palavras, ele só tem cartas Joker na sua mão), esse jogador pode 

gritar “O Vulcão entrou em Erupção!” em qualquer altura, mesmo se não seja a sua vez de jogar. Ele 

deve mostrar as suas cartas aos outros jogadores como prova. 

 

Ai vem a Lava! 

Agora a primeira peça de lava é tirada do saco – sem olhar para dentro 

dele. Todas as peças de lava mostram um dos seis diferentes símbolos- 

Por cada símbolo (jarro, capacete, máscara, rolo, coluna e moeda), 

existe um “primeiro quadrado de lava” algures no tabuleiro do jogo, o 

qual é um quadrado mais escuro do que os outros quadrados. A 

primeira peça de um símbolo é posicionada no “primeiro quadrado de 

lava” desse símbolo. As peças de lava tiradas a seguir devem ser 

posicionadas adjacentes (não na diagonal) a uma peça com o mesmo 

símbolo (ver ilustração). 

O jogador do lado esquerdo do jogador que tirou a carta “A.D.79” e por 

isso desencadeou a erupção do Monte Vesuvius tira a primeira peça de 

lava do saco e posiciona-a no “primeiro quadrado de lava” do símbolo 

respectivo. Os outros jogadores seguindo o sentido dos ponteiros do 

relógio, tiram e posicionam uma peça de lava de cada vez, até existirem 

6 peças no tabuleiro do jogo. Se um jogador posicionar uma peça de 

lava num quadrado (independentemente se mostra um edifício 

completo ou só metade de um edifício) onde existam peças de jogo, 

essas peças são retiradas para dentro do vulcão (ver capitulo a seguir). 
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Segunda Fase: Corre pela tua vida! 

Quando existirem 6 peças de lava no tabuleiro de jogo, tem início a segunda fase do jogo. 

Agora, a vez de jogar dos jogadores consiste em dois passos: 

a) Tirar uma peça de lava do saco e posiciona-la no tabuleiro, e 

b) Depois mover duas das suas peças de jogo. 

O vizinho do lado esquerdo do jogador que colocou a sexta peça de lava, começa a segunda fase. 

 

a) Tirar Peças de Lava 

O jogador tira uma peça de lava do saco 

sem olhar para dentro dele. Coloca a peça 

no tabuleiro do jogo, adjacente a outra 

peça com o mesmo símbolo (ver 

ilustração), ou se for a primeira peça de 

um símbolo, no “primeiro quadrado de 

Lava” desse símbolo. Se o jogador colocar 

uma peça de lava em cima de um 

quadrado da cidade, o qual tem peças de 

jogo, essas peças são todas retiradas e 

colocadas dentro do vulcão – mesmo se 

algumas delas forem do jogador. 

 

São também atiradas para dentro do 

vulcão as peças de jogo que, embora 

possam ainda ser movidas, estão cercadas 

pelas peças de lava, não existindo forma 

de alcançar os portões da cidade. Essas 

peças são retiradas do tabuleiro e 

colocadas dentro do vulcão, assim estejam 

cercadas. 

 

 

 

 

b) Mover Peças de Jogo 

Na sua vez de jogar, um jogador tem dois movimentos, com os quais pode mover duas das suas 

peças (diferentes). O jogador pode mover uma peça de jogo, avançando por tantos quadrados da 

cidade quanto o número total de peças de jogo (suas e/ou de outros 

jogadores) existentes no quadrado de onde inicia o seu movimento. 

Nota: Naqueles edifícios que se estendem por dois quadrados de 

cidade, as peças de jogo conta agora como estando em dois quadrados 

separados. No edifício com número da casa 1, por exemplo (ilustração à 

direita), existem duas peças de jogo em cada um dos quadrados desse 

edifício; assim, cada uma dessas peças só se pode mover por dois 

quadrados. 

Um edifício com 2 quadrados da cidade 
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Podes mover uma peça de jogo na vertical ou na horizontal, mas nunca na diagonal. A mudança 

de direcção é permitida, mesmo que o faças mais do que uma vez no mesmo movimento, mas o 

movimento de trás para frente, não é permitido. Podes mover uma peça de jogo para cima de 

qualquer quadrado da cidade, excepto quadrados nos quais existam peças de lava, e podes 

deixar “pontos de movimento” por usar se não quiseres mover tantos quadrados quantos são 

permitidos. Não existe nenhum limite de peças que possam ocupar o mesmo quadrado – os 

espaços circulares dos edifícios não têm qualquer significado na segunda fase do jogo. 

Se uma peça de jogo é movida para fora da cidade através de um dos portões, está salva do 

vulcão, e o jogador coloca-a deitada à sua frente. O movimento de atravessar um portão conta 

como um movimento de um quadrado, isto significa que custa um “ponto de movimento”. 

 

Exemplo: Existem quatro peças num quadrado da 

cidade. È a vez de jogar de Oliver. A sua primeira peça 

amarela (1), que vai mover para fora desse quadrado, 

tem quatro “pontos de movimento”, os quais são 

suficientes para move-la para fora da cidade, através de 

um dos portões da cidade. Ele coloca a peça deitada à 

sua frente. Com o segundo movimento, Oliver só pode 

mover a outra peça de jogo, amarela (2,) em três 

quadrados. 

O próximo jogador a mover uma peça de jogo (vermelha 

ou preta) para fora deste quadrado só tem agora dois 

“pontos de movimento”. 

 

Normalmente, um jogador deve mover duas peças 

diferentes na sua vez de jogar 

Excepção: Se uma peça de jogo está sozinha num 

quadrado da cidade no início do primeiro movimento do jogador, esse jogador pode mover a 

mesma peça outra vez com o seu segundo movimento. 

 

Exemplo: É a vez de jogar do Klaus. No seu primeiro 
movimento, ele move uma peça de jogo solitária (1) um 
quadro para a direita, para dentro de um quadrado com 
três peças. Temos agora quatro peças nesse quadrado, o 
qual oferece agora quatro “pontos de movimento” a cada 
um dos jogadores presentes nesse quadrado. É 
permitido ao Klaus mover a peça de jogo (2) deste 
quadrado para fora da cidade, através de um dos 
portões da cidade, com o seu segundo movimento. Ele 
coloca a peça (3) deitada à sua frente – ela está salva. 

Importante: Se um jogador só tiver uma peça de jogo na 

cidade, ele pode usar ambos os seus movimentos para mover essa peça. Um jogador que não 

tenha nenhuma peça de jogo na cidade, só tira e coloca peças de lava na sua vez de jogar. 

 

Fim do Jogo 
O jogo termina com o jogador que tirar a última peça de lava do saco. Esse jogador pode terminar a sua 

vez de jogar. Depois disso, todas as peças de jogo deixadas no tabuleiro, são atiradas para dentro do 

vulcão. O jogo pode terminar mais cedo, se não existirem mais peças de jogo na cidade, ou nenhuma das 

peças de jogo podem mais ser movidas para fora da cidade, porque todos os portões ou caminhos para 

eles estão intransitáveis devido às peças de lava. O jogador que conseguir mover mais peças de jogo 

para fora da cidade, salvando-as, é o vencedor do jogo. No caso de empate, o vencedor é o jogador com 

menos peças no vulcão. 

 

 


