
Re
gr

as
 B

ás
ica

s
Re

gr
as

 A
va

nç
ad

as

S E C O N D  E D I T I O N

Regras em Português - http://dreamwithboardgames.blogspot.pt



Jogo de Tabuleiro Criado e Desenvolvido por Glenn Drover
(Design baseado nos designs do jogo de computador de Sid Meier, Bruce Shelly, Brian Reynolds e Jeff Briggs)

Arte do Tabuleiro por Paul Niemeyer
Design Gráfico por James Provenzale e Jacoby O’Connor

Este jogo é dedicado a Glenn e Kathleen Drover

©2002 Eagle Games, Inc. Todos os Direitos Reservados.
©2002 Infogrames Interactive, Inc. Todos os Direitos Reservados. Todas as marcas registadas são propriedade dos 

respetivos donos.
Sid Meier's Civilization®, Civ®, and Civilization® são marcas registadas nos E.U.A.

UM JOGO DE CONSTRUÇÃO DE IMPÉRIOS AO LONGO DOS TEMPOS



INTRODUÇÃO 
Bem-vindo, Grandioso!

Estás prestes a liderar o teu povo através dos milénios e até ao futuro. Diplomacia, guerra, crescimento 
económico e desenvolvimento tecnológico são as ferramentas que tens à tua disposição. Mantém um 
equilíbrio dos quatro e vê os teus súbditos prosperar. Falha e a tua civilização será coberta pelo pó dos 
tempos.

O Sid Meier's Civilization: O Jogo de Tabuleiro é baseado nos jogos de computador de sucesso. O Jogo de 
Tabuleiro permite-te jogar com até cinco jogadores à volta da tua mesa de jantar. Sid Meier's Civilization: O 
Jogo de Tabuleiro é também um jogo muito mais curto. Mas tal como o jogo em que é baseado, o Jogo de 
Tabuleiro apresenta-se várias opções e tens de escolher sabiamente. Para ter sucesso, o líder tem de 
equilibrar expansão, crescimento económico, comércio, pesquisa, diplomacia e força militar.

Vamos começar. A fama e a prosperidade aguardam!

Sid Meier's Civilization: O Jogo de Tabuleiro passa-se ao longo de quatro "eras". Começa com a era antiga, 
seguida da era medieval, da era industrial/da pólvora e finalmente, dá-se a era moderna. Cada era tem as 
suas próprias forças militares, desenvolvimentos de cidade, tecnologias e maravilhas do mundo. Cada uma é 
superior às da era anterior.

AS REGRAS
Sid Meier's Civilization: O Jogo de Tabuleiro tem dois conjuntos de regras diferentes e portanto, duas 
formas de jogador:

As Regras básicas: as regras básicas são para um jogo rápido e entusiasmante de crescimento de 
civilização e interação.

As Regras Avançadas: as regras avançadas incluem mais detalhe, sem sacrificar a jogabilidade. Ao 
adicionarem mais detalhe, as regras avançadas têm mais em comum com o jogo de computador.

As regras avançadas apoiam-se nas regras básicas. Quando surgirem questões, as regras que estás a 
usar sobrepõe-se a qualquer informação do outro conjunto. Por exemplo, se estás a usar as regras 
avançadas e a produção é descrita de forma diferente das regras básicas, ignora as regras básicas.

CONTEÚDO
Cada jogo de Sid Meier's Civilization: O Jogo de Tabuleiro inclui:

• Um tabuleiro de jogo de 36'' por 46'' polegadas
• Seis runners de plástico, em seis cores diferentes
• Oito runners de plástico castanhos
• Uma folha/molde de marcadores de moeda (ouro) e de exploração
• 78 cartas de tecnologia e de maravilhas

• 15 tecnologias antigas
• 10 tecnologias medievais
• 10 tecnologias industriais/pólvora
• 18 tecnologias modernas
• 7 maravilhas do mundo antigas
• 5 maravilhas do mundo medievais
• 5 maravilhas do mundo industriais/pólvora
• 8 maravilhas do mundo modernas
• 2 cartas em branco que pode ser usadas como substitutos

• 64 cartas de cidade quadradas, incluindo 5 de cada recurso (40), 17 sem-recurso e 4 cartas em branco.
• 64 cartas de desenvolvimento de cidade
• 3 cartas quadradas de fertilidade
• Um fluxograma de tecnologia
• Uma Carta de Referência
• Quatro dados (dois vermelhos e um branco)
• Este livro de regras

O Tabuleiro de Jogo:
O tabuleiro é dividido em espaços para efeitos de movimento e produção. Os espaços em terra, tais como 
Orinoco e Gobi, são chamados de regiões de terra. Os espaços azuis são oceanos e são chamados de zonas 
marítimas.

As Peças do Jogo:
Existem quatro tipos de peças de jogo:

• Povoados (em quatro tamanhos)
• Unidades Militares (16 tipos)
• Colonizadores
• Porta-estandartes

Povoados:
Os povoados são as fundações de todas as civilizações. O povo vive nos povoados e à medida que as 
culturas crescem, os seus povoados também o fazem. Existem quatro tamanhos de povoados:

• Aldeia (povoados de tamanho um)
• Vila (povoados de tamanho dois)
• Cidade (povoados de tamanho três)
• Metrópole (povoados de tamanho quatro)

Importante! Depois de construído, um povoado não pode ser movido. 333

Notas Civ.: Ao longo do manual vais encontrar pequenos comentários 
chamados "Notas Civ.". Estes comentários são pequenas notas sobre o 
desenvolvimento do jogo ou comparam o Sid Meier's Civilization: O Jogo de 
Tabuleiro aos clássicos jogos de computador.
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Unidades Militares:
As unidades militares são veículos ou exércitos. São unidades específicas de cada era. Os exércitos e 
veículos das eras anteriores mantêm-se no tabuleiro e ainda atuam, mas são menos poderosos que os da 
era atual. Os exércitos são divididos em infantaria, cavalaria ou artilharia. Os veículos também se dividem em 
armadas e aviões. A tabela abaixo mostra cada unidade, categorizada pelo seu tipo e era.

Durante o teu turno podes mover as tuas peças militares no tabuleiro.

• Os exércitos podem mover-se para qualquer região de terra e "embarcar" um navio numa área
marítima adjacente (1 Ponto de Movimento).

• Os Aviões podem mover-se até três regiões de terra e/ou zonas marítimas adjacentes (3 PMs).
• As Galés podem mover-se para qualquer zona marítima adjacente (1 PM).
• As Caravelas e Fragatas podem mover-se até duas zonas marítimas adjacentes (2 PMs).
• Os Encouraçados podem mover-se até três zonas marítimas adjacentes (3 PMs).

Só as unidades militares é que podem batalhar. Vê a secção Batalhar das regras que estás a usar, para 
aprenderes como são lutadas as batalhas.

Nota: As armadas não podem atacar os exércitos diretamente, nem vice-versa.

Colonizadores:
Os Colonizadores são semelhantes aos exércitos. A maior diferença é que não podem 
batalhar. Se, alguma vez, um colonizador estiver sozinho com um exército inimigo no mesmo 
espaço, o exército inimigo destrói o colonizador. Os colonizadores não podem participar em 
batalhas e não podem "capturar" uma cidade inimiga, mesmo que esteja desprotegida. 
Contudo, os colonizadores são muito importantes. São as únicas peças que podes usar para 
explorar regiões de terra e construir povoados.

Quando os teus colonizadores terminam o seu movimento em regiões de terra com marcadores de 
exploração com a face para baixo, podes recolher e ver imediatamente os marcadores, independentemente 
da presença de outras unidades. Os marcadores de exploração mostram se a região contém recursos, 
terreno especial uma civilização inferior ou outros eventos especiais. Estes são explicados com maior 
detalhe abaixo, na secção Marcadores de Exploração das regras.

Podes construir povoados durante a fase de produção de um turno do jogo. Para o fazeres, substituis o 
colonizador com uma aldeia. Encontras mais informação na secção de Produção das regras básicas e 
avançadas. Só pode existir um único povoado em cada região de terra!

Os colonizadores podem mover-se até duas regiões de terra (2 PM).

Porta-estandartes:
Todas as unidades militares são da mesma cor (para maximizar a mistura de unidades). Os 
porta-estandartes são usados para mostrar a posse de unidades militares. Quando moves as 
tuas unidades militares para uma região (ou zona marítima) que não contém uma das tuas 
cidades, coloca uma peça de porta-estandarte para mostrares que te pertencem. Para além de 
servirem como marcadores, os porta-estandartes não têm outro uso no jogo.
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Tabela de Unidades Militares
Exércitos Veículos 

Infantaria Cavalaria Artilharia Armadas Aviões

Era Antiga

Espadachim Montado Catapulta Galé

-

Era Medieval

Homem-de-Armas Cavaleiro Catapulta Caravela

-

Era 
Industrial/
Pólvora

Soldado de Mosquete Cavalaria Pesada Canhão Fragata

-

Era Moderna

Soldado de 
Metralhadora Tanque Howitzer Encouraçado Caça



Os Marcadores de Jogo:
Existem dois tipos diferentes de marcadores no Sid Meier's Civilization: O Jogo de Tabuleiro:

Marcadores de 
Exploração Moedas

Marcadores de exploração:
Os marcadores de exploração são itens que os colonizadores podem descobrir numa região de terra. 
Existem quatro tipos de marcadores de exploração:

Recursos (pode ser revelados ou não, decidido pelo jogador)
Eventos (revelado a todos os jogadores imediatamente)
Terreno (revelado a todos os jogadores imediatamente)
Sem Encontro (podem ser revelado ou não, decidido pelo jogador)

Recursos:
Existem oito tipos de recurso diferente, que pode encontrar nos marcadores de exploração: vinho, 
cavalo, ferro, pedras preciosas, especiarias, petróleo, carvão e metais raros. Quando descobres um 
recurso, coloca o marcador de exploração de volta na região de terra. Mantém-se com a face para 
baixo até que um povoado seja construído nessa região de terra. Quando um povoado é construído, 
vira o marcador de exploração para cima. O marcador mantém-se na região de terra e o dono do 
povoado recebe uma carta de cidade com o símbolo de recursos correspondente impresso nela. Nota 
que, nas regras avançadas, as cartas de cidade com símbolos de recurso impressos produzem mais 
ouro durante a fase de produção.

Os símbolos dos recursos são:

Vinho Cavalos Ferro

Pedras 
Preciosas Especiarias Petróleo

Carvão Metais Raros

Eventos:
Existem quatro tipos diferentes de eventos, que podes encontrar em marcadores de exploração: 
tecnologia gratuita, tesouro, civilização inferior e praga. Quando encontras um evento, anuncia o seu 
tipo e remove o seu marcadoras do tabuleiro. Os efeitos de evento são:

Tecnologia gratuita: Os teus sábios fizeram uma grande descoberta! Escolhes 
uma tecnologia da era atual, imediatamente e de graça. Se estás a jogar com as 
regras avançadas, só podes escolher das que já tens os pré-requisitos necessários.

Tesouro: O teu colonizador encontrou uma veio de ouro, rico mas limitado! Recebes 
10 de ouro, de graça e imediatamente.

Civilização Inferior: O teu colonizador descobriu uma civilização inferior. Quando viras 
este marcador para cima, quem tiver menos povoados toma o controlo da civilização inferior 
(no caso de empate, ao invés disso, coloca uma unidade de cavalaria na área atual. Esta 
unidade não se move, e luta contra qualquer unidade que entre no espaço). Colocam 
imediatamente uma nova aldeia e um novo exército na região de terra. Podem escolher 
qualquer unidade que esteja disponível. Não se considera que este povoado tenha sido 
comprado neste turno.

Praga: As Pragas são epidemias de doença e os seus efeitos crescem à medida que o jogo 
avança. Durante a era antiga, as pragas apenas afetam a região onde o marcador se 
encontra. Durante a era medieval, as pragas afetam a região de terra onde o marcador se 
encontra e todas as regiões de terra adjacentes. Na era industrial/pólvora, as pragas 
afetam a região de terra onde o marcador é encontrado e todas as regiões de terra 
adjacentes, ao longo de dois espaços. Na era moderna, as pragas afetam a região de terra 
onde o marcador é encontrado e três regiões de terra adjacentes, ao longo de três 
espaços.

Os efeitos das pragas são muito fortes. Todas as unidades militares e 
colonizadores em regiões de terra afetadas pela praga são 
eliminados. Reduz todos os povoados em regiões de terra afetadas 
pela praga por um nível, a não ser que sejam aldeia (povoado de 
nível inicial). As aldeias não podem ser eliminadas pelas pragas. Os 
efeitos das pragas não atravessam zonas marítimas. 555



Exemplo: Estamos na era industrial/pólvora. Angela tem uma vila em Tanganica, uma vila na 
Eritreia, duas unidades de cavalaria pesada no Calaári e um colonizador em Funa, com 
um marcador de exploração com a face para baixo. Brad tem um soldado de mosquete 
e um canhão em Atlantia e uma cidade na Nigéria. Chris tem um colonizador, um 
canhão e uma cidade no Eufrates.
Angela decide olhar o marcador de exploração em Funa e descobre uma praga. Ela 
anuncia isto a todos os jogadores. O colonizador de Angela em Funa e as duas 
unidades de cavalaria pesada no Calaári são eliminados, assim como o soldado de 
mosquete e o canhão de Brad em Atlantia. O colonizador e o canhão de Chris no 
Eufrates estão a três espaços de distância de Funa e portanto são poupados.

A vila de Angela em Tanganica é reduzida a aldeia, mas a sua aldeia na Eritreia 
sobrevive porque as aldeias não podem ser reduzidas/eliminadas por uma praga. A 
cidade de Brad na Nigéria também é reduzida por um nível, para vila. Tal como o 
colonizador e o canhão de Chris no Eufrates, a sua vila está a três espaços de 
distância e portanto é poupada.

Terreno:
Os vários terrenos podem facilitar ou dificultar a colonização de uma região de terra. Existem quatro 
tipos de terreno: deserto, montanha, selva/floresta e fértil/produtivo. Anuncia o tipo de terreno e coloca o 
marcador de volta na região de terra, com a face para cima. Os efeitos de terreno são:

Deserto: Esta área não suporta povoados. Logo, não podes colocar 
aldeias nesta região de terra.

Montanhas: Esta área não suporta povoados maiores que aldeia. Nunca 
podes expandir uma aldeia colocada aqui.

Selva/Floresta: Esta área não suporta povoados maiores que uma vila. Quando tiveres 
expandido uma aldeia para vila, deixas de poder expandir povoados aqui.

Fértil/Produtivo: 
Os povoados construídos nestas regiões férteis produzem mais que o normal. Coloca um 
povoado de nível 2 (vila) na região. Se um povoado já existir aqui, aumenta o seu tamanho 
(nível) por 1.

Sem Encontro:
Os marcadores de exploração com um ponto impresso não têm descobertas. Podes 
escolher remover o marcador ou não.

Nota: O número de marcadores "Sem Encontro" num dado jogo pode ser reduzido, para 
garantir mais recursos e encontros. Antes de iniciares o jogo, remove dois marcadores 
"Sem Encontro" por cada jogador.

As pragas, desertos e civilizações inferiores não têm efeitos e são ignorados, se forem revelados na região 
inicial de um jogador. Simplesmente remove-os.

Moedas: 
Tal como nos jogos de computador, a moeda do jogo é o "ouro" (mesmo que algumas moedas sejam em 
bronze e outras em prata). As moedas são usadas para registar a produção de cada Civilização. Quando 
calculas a produção da tua civilização no turno, recebes esse valor em ouro. Durante a fase de compra 
do turno de jogo, podes usar essas moedas para comprar unidades militares, colonizadores, povoados, 
desenvolvimentos de cidade e novas tecnologias.
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As Cartas do Jogo:
Existem quatro tipos de cartas no Sid Meier's Civilization: O Jogo de Tabuleiro:

• Cartas de Tecnologia
• Cartas de Maravilha
• Cartas de Cidade
• Cartas de Desenvolvimento

Nota: Nem todas as cartas do jogo são usadas em todos os conjuntos de regras!

Cartas de Tecnologia:
As cartas de tecnologia representam vários desenvolvimentos de civilização: Existem 53 cartas 
de tecnologia diferentes no jogo:

Cartas de Maravilha:
As cartas de maravilha representam alguns dos vários feitos que a tua civilização pode alcançar. Existem 
25 cartas de maravilha diferentes no jogo.

Cartas de Cidade:
As cartas de cidade têm dois usos no jogo. Nas regras básicas, as cartas de cidade são usadas 
para representar recursos. Apenas as cartas de cidade com recursos são usadas.

Nas regras avançadas, as cartas de cidade representam cada povoado na tua civilização. Sempre que 
fundares um novo povoado, recebes uma carta de cidade que representa esse povoado. Coloca esta 
carta à tua frente, com o lado "tamanho um" no topo.
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Nota Civ.: O jogo de computador regista três tipos de produção diferentes: comida (crescimento da população), escudos (produção da 
manufatura) e comércio (dinheiro). O comércio regista ainda três coisas: pesquisa, impostos e entretenimento. Registar todos estes aspetos 
é muito difícil num jogo de tabuleiro. Logo, facilitamos este processo. Em Sid Meier’s Civilization: O Jogo de Tabuleiro, a tua civilização 
apenas produz “ouro”. Podes alocar este ouro para a expansão da tua população (fazer crescer os teus povoados), manufatura (construir 
colonizadores, unidades militares, desenvolvimentos de cidade, etc.) e pesquisa (tecnologias) como desejares.
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Construction

AQUEDUCT COLOSSEUM
Allows players to upgrade their cities to size 2.

Allows players to build the Aqueduct improvement
Allows players to build the Colosseum improvement

OWNER:  The Great Wall Wonder
PREQ:  Iron Working AND Mathematics

ERA

BÓNUS AO DONO 
(jogo avançado 
apenas)

PRE-REQUISITOS 
PARA DESCOBRIR 
(jogo avançado 
apenas)

NOME DA TECNOLOGIA 
(jogo avançado apenas)

CUSTO PARA 
DESCOBRIR (jogo 
avançado apenas)

UNIDADES e/ou 
DESENVOLVIMENTO
S DE CIDADE 
PERMITIDOS (jogo 
avançado apenas)

Cure for Cancer/ Longevity

Two extra Happiness Points

ERA

NOME DA 
MARAVILHA (jogo 
avançado apenas)

BENEFÍCIO AO 
DONO (jogo 
avançado apenas)

RECURSO

FELIZ/INFELIZ 
(jogo avançado 
apenas)

TAMANHO DO 
POVOADO (jogo 
avançado apenas)

PRODUÇÃO NORMAL 
(jogo avançado apenas)
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Size Three:  8(16)
Gems 
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(PRODUÇÃO COM 
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PRODUTIVIDADE ATRIBUÍDO 
AO POVOADO) (jogo avançado 
apenas)



Cartas de Desenvolvimento:
As cartas de desenvolvimento descrevem os vários edifícios que os teus povoados podem ter. As cartas 
de desenvolvimento têm dois tipos: desenvolvimentos de felicidade ou desenvolvimentos de 
produtividade. Estas cartas só são usadas nas regras avançadas.

As Cartas de Referência:
Existem duas cartas de referência no Sid Meier's Civilization: O Jogo de Tabuleiro:

• uma carta de informação
• uma carta com o fluxograma de tecnologia

Carta de referência:
A Carta de Referência lista informações úteis, tais como o custo de unidades militares, o seu valor de 
movimento, etc. Os jogadores podem usar esta carta para referência rápida enquanto jogam.

Carta de fluxograma de tecnologia:
A carta de fluxograma de tecnologia descreve a "árvore de tecnologia" ou que tecnologias são necessárias 
antes de poderes fazer descobertas avançadas. A carta de fluxograma de tecnologia só é usada com as 
regras avançadas.

Notas:
• Se ficares sem povoados, colonizadores ou porta-estandartes, podes usar outros de uma cor não

usada. O número de peças da tua cor não é um fator limitante.
• As peças do jogo que foram eliminadas ficam disponíveis para construção novamente.
• Podes trocar o teu ouro por moedas de valor inferior livremente, a qualquer altura do jogo.
• As negociações e conversação na mesa são encorajadas. Contudo, não tens de manter a palavra.
• O movimento é possível desde o extremo esquerdo para o extremo direito do tabuleiro e vice-versa.

Por outras palavras, o mapa "liga-se" ao longo dos extremos. O movimento só é possível desde o
Pacífico Norte para o Pacífico Norte, do Pacífico Central para o Pacífico Central e do Pacífico Sul para
o Pacífico Sul, e custa 1 ponto de movimento, como é normal.

• Tecnologia de computadores: a maravilha SETI foi removida do jogo durante o desenvolvimento, mas
a referência na carta não. Não existe a maravilha SETI.

• Miniaturização: adiciona Space Flight (Voo Espacial) ao quadro de pré-requisitos de tecnologia.
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RESUMO DO JOGO
O objetivo do Sid Meier's Civilization: O Jogo de Tabuleiro é ter a mais impressionante Civilização quando o 
jogo acaba. Durante o teu turno de jogo, tens a oportunidade de mover peças, batalhar, fazer trocas, descobrir 
novas tecnologias e construir novas unidades militares, colonizadores e povoados. Ao misturares 
habilidosamente o desenvolvimento económico, a força militar, a diplomacia e o comércio rentável, podes criar 
a maior civilização e ganhar o jogo!

Nota: O uso habilidoso da força militar vai ajudar a tua civilização a defender as suas fronteiras. Contudo, o 
guerrear incessável pode sugar toda a força da tua civilização e fazer com que ela fique para trás em relação 
a outras culturas mais pacíficas e prósperas. A guerra é apenas uma das ferramentas à tua disposição. Não 
dependas muito dela.

Para além disso, a constante guerra mundial vai abrandar o jogo. Os avanços tecnológicos ficarão reduzidos 
à medida que o ouro é canalizado para as unidades militares.

As Eras:
O jogo divide-se em quatro eras:

• Antiga
• Medieval
• Industrial/Pólvora
• Moderna

O jogo começa na era antiga. Uma era termina quando:

• Um jogador obtém a sua terceira tecnologia da era atual, ou
• Um jogador obtém a última tecnologia que resta da era atual.

A próxima era, começa no início da fase seguinte. As maravilhas do mundo, tecnologias e unidades 
militares apenas estão disponíveis durante a era apropriada. Logo, apenas podes comprar cavaleiros, 
galeões e tecnologias medievais durante a era medieval. Quando uma era termina, todas as suas 
maravilhas, tecnologias e unidades militares que não foram compradas ficam indisponíveis.

Tecnologias:
Nas regras básicas, todas as cartas de tecnologia da mesma era são "genéricas" e são tratadas da mesma 
forma. Ignora a descrição de cada tecnologia nas cartas. Embora sejam "genéricas", as tecnologias são 
essenciais para o sucesso no jogo básicas. As tecnologias melhoram o combate das tuas unidades militares, 
aumentam a produtividade da tua civilização e pontuam pontos de vitória no final do jogo.

• Por cada duas tecnologias que possuis (independentemente da era), as tuas unidades militares
podem adicionar +1 ao seu lançamento de batalha.

• Durante a fase de produção, como parte do cálculo de produção de ouro, vais multiplicar o teu
número total de tecnologias que possuis pelo total de recursos diferentes que possuis.

• Cada tecnologia que possuis quando o jogo acaba vale 2 pontos de vitória.

Maravilhas:
Nas regras básicas, todas as maravilhas do mundo da mesma era, são tratadas da mesma forma. Ignora 
a descrição de cada maravilha do mundo nas cartas.

Quando alcanças um dos marcos da era atual (listados abaixo), anuncia-o a todos os outros jogadores e 
coloca uma das cartas de maravilha do mundo da era à tua frente. Não é suficiente apenas alcançar o 
marco - também tens de o anunciar. Se outro jogador fizer o anúncio antes de ti, esse jogador recebe a 
carta de maravilha do mundo, mesmo que tenhas alcançado o marco antes do outro jogador! Os marcos 
são necessários para que o jogador possa reclamar a Maravilha; não existe custo para obter a Maravilha.

Apenas um jogador pode possuir cada maravilha (12 maravilhas no total; 3 em cada era).

Lembra-te! Quando uma era termina, quaisquer maravilhas que ainda não foram 
reclamadas deixam de estar disponíveis.

Os marcos são:

PREPARAÇÃO
Antes de começar o jogo, baralha todos os marcadores de exploração e coloca um, com a face para baixo, 
em cada região de terra, que apresenta um nome, no tabuleiro. Sem os ver, coloca os restantes marcadores 
na caixa do jogo.

Para um jogo mais estratégico, podes colocar os marcadores com a face para cima no início do jogo. Desta 
forma, todos os jogadores saberão a localização dos recursos, etc. e podem planear de acordo com essa 
informação.
Dá a cada jogador um total de vinte moedas de ouro (20), duas aldeias, duas unidades de Infantaria Antiga e 
dois colonizadores da cor escolhida.
Agora, cada jogador lança dois dados. Quem lançar o valor mais alto começa. No caso de empate, lançam 
novamente.
O primeiro jogador escolhe uma região inicial. Os outros jogadores, por ordem horária, 
escolhem também uma região inicial. Cada um coloca uma aldeia, uma unidade de 
Infantaria Antiga e um colonizador na região escolhida. Quando todos os jogadores 
tiverem escolhido uma região inicial, o último jogador a escolher, escolhe uma segunda 
região e coloca a sua segunda aldeia, uma unidade de Infantaria Antiga e um colonizador. 
A colocação continua no sentido anti-horário, até que cada jogador tenha duas regiões 
iniciais.

Era Antiga Era Medieval Era Industrial/Pólvora Era Moderna

6 Aldeias 2 Tecnologias Medievais 2 Tecnologias 
Industriais/Pólvora

8 Metrópoles

2 Tecnologias Antigas 2 Armadas Medievais 2 Armadas Industriais/
Pólvora

8 Armadas Antigas 60 de Ouro 80 de Ouro 100 de Ouro
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2 Tecnologias Modernas



Exemplo:
Angela é a primeira jogadora. Ela coloca uma aldeia, uma unidade de Infantaria Antiga 
e um colonizador no Mississípi. Brad é o segundo jogador. Ele coloca a sua aldeia, 
unidade de Infantaria Antiga e colonizador na Estepe. Chris é a terceira e última 
jogadora. Ela coloca a sua aldeia, unidade de Infantaria Antiga e colonizador no Gran 
Chaco. Agora a ordem é invertida. Chris coloca a sua segunda aldeia, unidade de 
Infantaria e colonizador no Orinoco. Brad segue-se e escolhe Yunnan como 
localização para as suas restantes peças. Ângela é a última e escolhe Mexica para a 
sua última localização inicial.

Agora, todos viram os marcadores de exploração nas suas localizações iniciais. Estes têm efeito 
imediatamente. Contudo, se encontrares civilizações inferiores, desertos e/ou pragas, coloca os marcadores 
de exploração na caixa do jogo. Estes eventos são ignorados e não têm efeito quando descobertos durante a 
preparação.
Quando todos tiverem colocado as suas peças iniciais no tabuleiro, lança dois dados novamente. Quem tiver 
o maior resultado começa. No caso de empate, lançam novamente. O jogo decorre, à volta da mesa, no
sentido horário. Agora estás pronto para começar o jogo!

SEQUÊNCIA DE TURNO DE JOGO
Um turno de jogo é dividido em fases de turno. Durante cada fase, todos os jogadores, começando com o 
jogador inicial e continuando no sentido horário, podem realizar as ações dessa fase. Quando todas as fases 
forem completadas, o turno termina. O jogador à esquerda do jogador inicial deste turno torna-se o novo 
jogador inicial e a sequência de turnos é repetida.

Exemplo: Ângela lançou um onze após a preparação e é a jogadora inicial. Brad está sentado à 
sua esquerda e Chris está sentada à esquerda de Brad e à direita de Ângela.

Quando termina o primeiro turno de jogo, Brad torna-se o jogador inicial. Quando o 
segundo turno termina, Chris torna-se a jogadora inicial. Quando o terceiro turno 
terminar, Ângela torna-se a jogadora inicial novamente.

Nota: Como o jogador inicial muda durante o jogo, podes querer dar ao jogador inicial algum tipo de 
marcador, para lembrar os restantes jogadores. Uma coroa ou um cetro são os melhores, mas se não for 
possível, um cálice será o suficiente.

Fases do Turno:
Existem quatro fases de turno num turno de jogo:

1. Fase de compra (salta no primeiro turno)
2. Movimento e fases de batalha
3. Fase de troca
4. Fase de produção

Cada fase é descrita em detalhe abaixo.

Fases de Movimento e de Batalha

Unidades Militares
As unidades militares são veículos ou exércitos. São unidades específicas de cada era. Os exércitos são 
divididos em infantaria, cavalaria ou artilharia. Os veículos também se dividem em armadas e aviões. A 
tabela abaixo mostra cada unidade, categorizada pelo seu tipo e era.

Nota que as eras, antiga e medieval, partilham a mesma figura para a unidade de artilharia. A artilharia 
antiga (catapultas) são as únicas unidades que são desenvolvidas quando a próxima era começa. Isto é, a 
Artilharia Antiga torna-se Artilharia Medieval, sem custos, quando a Era Medieval se inicia.
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Tabela de Unidades Militares
Veículos 

Infantaria Cavalaria Artilharia Armadas Aviões

Era Antiga

Espadachim Montado Catapulta Galé

-

Era Medieval

Homem-de-Armas Cavaleiro Catapulta Caravela

-

Era 
Industrial/
Pólvora

Soldado de 
Mosquete Cavalaria Pesada Canhão Fragata

-

Era Moderna

Soldado de 
Metralhadora Tanque Howitzer Encouraçado Caça

Exércitos



Movimento:
Durante a fase de movimento de batalha pode mover todas, algumas ou nenhuma das tuas unidades 
militares e colonizadores. Eles podem mover-se tantos espaços, quantos pontos de movimento (PMs) 
tiverem. Os espaços podem ser ocupados por unidades de mais de um jogador numa região sem haver 
conflito. As batalhas ocorrem se um jogador, que tem unidades militares no espaço onde tu entras, 
quiser batalhar. À medida que moves as tuas unidades, se outro jogador quiser batalhar, as unidades 
que estás a mover têm de parar e não se podem mover mais nesse turno (nota: isto aplica-se apenas a 
colonizadores e unidades Navais que se podem mover mais que um espaço por turno). As outras 
unidades que ainda não moveste podem fazê-lo. Os exércitos que se encontram embarcados em navios 
não podem desembarcar se a armada onde são transportados foi parada, após ter-se movido um ou 
mais espaços. Quando começares a batalhar, não podes mover mais peças de jogo! Verifica que 
terminaste todo o movimento antes de resolveres quaisquer batalhas. Da mesma forma, quando 
olhas um marcador de exploração, não podes mover o teu colonizador para outra região de terra.

Para moveres exércitos e/ou colonizadores ao longo de zonas marítimas, precisas de uma armada numa 
zona marítima, adjacente a eles. Os teus exércitos e colonizadores têm de gastar um movimento para 
entrar ou sair da armada. Logo, os exércitos vão sempre gastar pelo menos um turno numa armada, 
mas os colonizadores podem mover-se para dentro e para fora de uma armada no mesmo turno.

Exemplo: Angela começou a sua fase de movimento e de batalha com dois colonizadores e uma 
catapulta na região de terra do Mekong. Ela move uma caravela um espaço, para a 
zona entre o Mekong e o Tanami. Agora, ela coloca a sua catapulta e os seus 
colonizadores na zona marítima com a caravela. Algumas das escolhas de Angela são:

• Mover os seus colonizadores para Tanami e ver o marcador de exploração, se lá se encontrar um.
• Mover um dos seus colonizadores para Tanami, ver o marcador de exploração se lá se

encontrar um e mover o seu outro colonizador para a Tasmânia.
• Mover a sua caravela, colonizador e catapulta para a zona marítima adjacente a Java e à

Tasmânia e, depois, mover o seu colonizador para a Tasmânia e ver o marcador de exploração
se lá se encontrar um.

Nota que, se o colonizador de Angela tivesse iniciado a fase nos Himalaias, ela podia ter movido o seu 
colonizador, em primeiro lugar para o Mekong e depois para a zona marítima com a caravela.

Importante! Cada unidade de armada pode carregar até três exércitos e/ou colonizadores! Isto é, 
uma armada pode ter no máximo 3 exércitos e/ou colonizadores a bordo, a qualquer altura e no final 
da fase de movimento. Coloca a armada e as peças que carrega juntas, para identificar que a 
armada as transporta.

Nota: O mapa do mundo enrola-se nos extremos esquerdo e direito. Logo, o movimento é possível 
das zonas marítimas do extremo esquerdo para as zonas marítimas do extremo direito e vice-versa 
(vê Notas, na página 8).

Movimento Aéreo:
Podes mover caças até três espaços adjacentes por turno. Os caças têm de terminar o seu movimento 
numa região de terra com as tuas unidades militares e/ou colonizadores, ou numa zona marítima com 
um dos teus encouraçados.

Batalhas:
Quando tiveres completado todos os teus movimentos, lutas nas batalhas declaradas. Existem duas 
formas de uma batalha ocorrer durante o jogo:

1. Quando acabares de mover as tuas peças, podes declarar uma batalha em qualquer espaço
em que tenhas unidades militares.

2. Quando moves as tuas peças para um espaço onde um ou mais jogadores já tem unidades
militares, qualquer um dos outros jogadores pode declarar uma batalha.
Nota: Os outros jogadores podem declarar batalha quando moves a tua primeira peça para o
espaço. Os jogadores devem declarar batalha pela ordem de jogadores.

Quando outro jogador declara uma batalha contra ti, as peças do jogo que entraram no espaço onde 
a batalha foi declarada têm de parar o movimento. No entanto, podes mover peças que ainda não 
foram movidas, até que não tenhas mais movimentos legais. Todas as batalhas são resolvidas 
quando terminares o movimento.

Quando uma batalha é declarada, os outros jogadores com unidades militares nesse espaço podem 
juntar-se a qualquer lado. Começando com o jogador que declarou a batalha, cada jogador indica a sua 
participação pela ordem de turnos. Contudo, durante a batalha, estes jogadores oferecem o controlo das 
suas unidades militares ao atacante e defensor originais. Se mais que um dos jogadores no espaço 
quiser começar uma batalha contra o jogador que moveu as unidades militares para o mesmo, o jogador 
com mais unidades militares controla a batalha. Se dois ou mais jogadores têm o mesmo número de 
unidades, lança dois dados. O jogador com o maior resultado recebe o controlo.

Como resolver batalhas:

Quando os atacantes e defensores forem escolhidos:

1. Remove todas as unidades militares do espaço onde a batalha ocorre.
2. Coloca uma cortina entre ti e o teu adversário (a carta de referência pode ser usada para isto).
3. Tu e o teu adversário escolhem, cada um, uma unidade militar para lutar,

e colocam-na à frente das outras.
4. Remove a cortina.
5. Lança o número apropriado de dados para as unidades militares

escolhidas e adiciona quaisquer modificadores ao lançamento.
6. O jogador com o maior resultado vence a luta. No caso de empate, ambas as unidades são

eliminadas.
Quando uma batalha começa, nenhum lado pode bater em retirada! Repete os passos dois a seis 
(uma ronda de batalha) até que um de vocês não tenha mais unidades, Se estás a lutar contra 
armadas numa zona marítima, quaisquer unidades militares e/ou colonizadores que são transportados 
por uma armada que é eliminada, são também eliminados. As unidades que não são armadas numa 
zona marítima não podem lutar contra armadas inimigas (são mercadoria indefesa).
Nota: As unidades aéreas são a exceção. Podem lutar com e apoiar 
encouraçados (ver abaixo).
Nota: As cidades apenas podem ser capturadas quando o dono não tiver 
mais unidades nessa região.
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Dados e modificadores:
Em cada batalha, a peça escolhida de cada jogador lança o número apropriado de dados, e adiciona 
os modificadores apropriados, antes de se compararem totais:

Dados:
• As unidades militares da era antiga lançam um dado cada.
• As unidades militares da era medieval lançam dois dados cada.
• As unidades militares da era industrial/pólvora lançam três dados cada.
• As unidades militares da era moderna lançam quatro dados cada.

Modificadores:
Existem três tipos possíveis de modificadores, que podem ser adicionados ao lançamento de 
batalha, se se aplicarem.
Superioridade no Campo de Batalha:
Cada tipo de exército (Infantaria, Cavalaria e Artilharia) é superior a um outro tipo e inferior a outro. Se 
o tipo que escolheste é superior ao tipo que o teu adversário escolheu, podes adicionar o número de 
dados da era atual (1 a 4) ao teu lançamento.

• cavalaria luta contra a infantaria, adiciona o número de dados da era atual ao lançamento da cavalaria.
• infantaria luta contra a artilharia, adiciona o número de dados da era atual ao lançamento da infantaria.
• artilharia luta contra a cavalaria, adiciona o número de dados da era atual ao lançamento da artilharia.

(A era atual: era Antiga=1, era Medieval=2, era Pólvora=3 e era Moderna=4)
Nota: Podes lembrar-te de que exércitos são superiores se pensares CIA: C(avalaria) é superior a

• Adiciona um ao lançamento dos dados por cada duas tecnologias que possuis (arredondada para baixo).
Superioridade de Povoados:
• Se um jogador, envolvido numa batalha, tem um povoado num espaço de batalha, todas as unidades 

desse lado recebem um dado de bónus.
Aviões:
Ao contrário dos exércitos e das armadas, os aviões não lutam contra outras unidades militares. Em 
vez disso, podes escolher uma unidade aérea e uma unidade militar para lutarem juntos. O avião 
adiciona um dado ao lançamento da unidade militar. Todos os outros modificadores também se 
aplicam. Se perderes a luta, tanto o exército como o avião são eliminados.

As unidades aéreas podem mover-se 3 espaços por turno. Podes mover unidades 
aéreas para regiões de terra ou zonas marítimas. Tens de, contudo, terminar o seu 
movimento numa região que contém uma das tuas cidades, ou 

numa região que contém um dos teus exércitos, ou numa zona marítima que contém um dos 
teus encouraçados.

Os aviões não podem ser parados e atacados por unidades de outros jogadores quando se movem. Isto 
significa que eles podem voar através de espaços controlados por inimigos sem serem atacados.

As unidades aéreas são eliminadas se forem atacadas por exércitos ou armadas inimigas, quando não 
têm exércitos ou armadas no espaço em que vão providenciar apoio.

Exemplo:: Brad moveu dois tanques (cavalaria), um howitzer (artilharia) e um caça (aérea) para 
Orinoco. Lá, Chris tem um soldado de mosquete (infantaria), um tanque, um canhão 
(artilharia), três colonizadores e uma metrópole. Brad decide lutar contra Chris.

Depois de colocarem os seus exércitos atrás das cortinas, Brad escolhe um dos seus 
tanques e o seu caça para lutar. Chris escolhe o seu canhão. Agora, eles removem a 
cortina.
Brad lança cinco dados: quatro para o tanque, um exército da era moderna, e um dado 
extra pelo caça. O resultado é vinte. Chris lança três dados, dado que o canhão é 
unidade da era industrial/pólvora e adiciona quatro ao resultado porque a sua artilharia 
da era industrial/pólvora está a lutar contra cavalaria (o tanque é cavalaria moderna). 
Chris lança dezasseis. Quando ela adiciona o bónus de quanto (a era atual é a era 
moderna) ao lançamento dos dados, o resultado final é 20. Como os lançamentos 
empataram, as três unidades militares são eliminadas.

Brad escolhe agora o seu outro tanque. Chris escolhe o seu tanque. Quando removem 
a cortina, ambos lançam quatro dados, sem bónus. Brad obtém um dezassete. Chris 
lança 12. O tanque de Chris é eliminado.

Brad pode agora escolher o seu tanque ou o seu howitzer. Como ele sabe que a única 
unidade militar de Chris de sobra é o soldado de mosquete, ele escolhe o seu tanque 
novamente, para obter o acréscimo de quatro ao lançamento dos seus dados. Depois 
de remover a cortina, Brad lança quatro dados e obtém treze. Depois de adicionar o 
bónus, o total de Brad é dezassete. A única esperança de Chris é lançar um dezoito 
com três dados, mas apenas obtém doze. Brad venceu a batalha!

Como agora Brad controla Orinoco, ele elimina os três colonizadores de Chris e troca 
a metrópole dela por uma sua.

Exemplo: Chris move dois encouraçados para uma zona marítima onde Brad tem uma fragata e 
uma caravela. Brad também tem um soldado de metralhadora e um howitzer ao lado da 
caravela, para mostrar que a caravela os transporta.

Chris escolhe um dos seus encouraçados. Brad escolhe a sua fragata. Depois de 
removerem as cortinas, Chris lança quatro dados e obtém um sete! Brad lança três 
dados e obtém um seis. A fragata de Brad é eliminada.

Agora Brad tem de escolher a sua caravela para lutar contra um dos encouraçados de 
Chris. Brad lança dois dados. e obtém doze! Chris lança quatro dados para dezasseis. 
A caravela de Brad, o seu soldado de metralhadora e howitzer são eliminados.112212

Quando a:

a A(rtilharia) que é superior a cavalaria.

Superioridade Científica



Fase de Troca:
Durante a fase de troca podes fazer negócios com os outros jogadores (independentemente de onde se 
encontram no mapa). A troca mais comum é a de uma carta de recurso por outra. Esta troca dura apenas 
até ao final da fase de produção. A razão principal para fazer uma troca de recursos é para obter 
vantagens de produção. Os jogadores que controlam três, quatro ou cinco cartas de recurso do mesmo 
tipo, recebem ouro extra durante a fase de produção. Para além disso, esta é a tua oportunidade para 
trocar recursos que podem ser lançados no lançamento de recursos críticos da fase de produção.

As trocas permanentes de outros itens são permitidas: Colonizadores, unidades militares, cidades, ouro, 
tecnologias e até maravilhas podem ser trocadas. As trocas não têm de ser equitativas e quaisquer 
promessas não são vinculativas. As cartas de recurso são devolvidas aos donos no final da fase de 
produção.
Fase de Produção:
Durante a fase de produção, calculas quanto ouro a tua civilização produz. Existem três componentes 
no rendimento da tua civilização. Estes são:

1. Produção da cidade e recursos críticos
2. Tecnologia e tipos de recurso diferentes
3. Monopólios

Os três componentes são somados para obter a produção total de ouro da tua civilização, para este turno.

Produção da cidade e recursos críticos:
Cada cidade produz tanto ouro quanto o seu tamanho. Logo, uma aldeia produz um de ouro, uma vila 
produz dois de ouro, uma cidade produz três e uma metrópole produz quanto. Lembra-te de tratar um 
povoado numa região de terra com um marcador de exploração de fertilidade como se fosse um 
tamanho acima! Logo, uma metrópole numa região de terra fértil produziria cinco de ouro.

Soma a produção de todas as cidades. Depois, o jogador inicial lança dois dados e consulta a tabela de 
recursos críticos abaixo. O recurso crítico para esse turno corresponde à era atual e ao valor lançado. 
Se tiveres uma carta de cidade que corresponde ao recurso designado pela tabela, dobras a quantia 
total de ouro que as tuas cidades produziram neste turno de jogo!

Exemplo: É a era medieval. Ângela é a jogadora inicial. Ela tem três aldeias, cada uma numa 
região de terra com um marcador de exploração de vinho.

Angela soma a produção das suas cidades: cada aldeia vale um de ouro, logo ela 
tem um total de três de ouro.

Brad tem uma aldeia numa região de terra com um marcador de exploração de vinho, 
uma vila numa região de terra com um marcador de exploração de especiarias e uma 
vila numa região de terra com um marcador de exploração de fertilidade.

Brad soma a sua produção de cidade: a sua aldeia vale um de ouro, a sua vila na 
região de terra com o marcador de exploração de especiarias vale dois de ouro e a sua 
vila numa região de terra com o marcador de exploração de fertilidade vale um mais 
que o normal, logo vale três de ouro. O total de produção das cidades de Brad é seis 
de ouro.
Chris tem duas vilas, uma numa região de terra sem recursos e outra numa região 
de terra com um marcador de exploração de petróleo.

Chris soma a sua produção de cidade: cada vila vale dois de ouro, logo ela tem um 
total de quatro de ouro.

Agora Ângela lança dois dados, obtém um oito e vê a tabela de recursos críticos acima. 
O resultado é especiarias. Brad é o único jogador com uma carta de cidade que tem o 
recurso especiarias. A produção de cidade de Brad é dobrada para doze de ouro.

Tecnologia e tipos de recurso diferentes:
Multiplica o número total de tipos de recurso diferentes (não as cartas de recurso individuais) pelo 
número total de cartas de tecnologia que possuis.

Exemplo: Continuando o exemplo acima, Ângela tem três cartas de cidade com o recurso de 
vingo impresso nelas. Como Ângela tem três recursos idênticos (vinho), ela apenas tem 
um tipo de recurso. Ela também tem duas tecnologias (uma da era antiga e uma da era 
medieval). Ela multiplica um (o seu tipo de recurso) por dois (as suas tecnologias) e o 
ouro que recebe é o resultado desse produto: dois de ouro extra.

Brad tem um carta de cidade com vinho e uma carta de cidade com especiarias 
(dois tipos de recursos diferentes). Brad também tem quatro tecnologias (duas 
tecnologias da era antiga e duas da era medieval). Ele multiplica dois recursos por 
quatro tecnologias e o resultado do produto é quanto ele recebe em ouro: oito 
extra.

Chris tem uma carta de cidade de petróleo e quatro tecnologias (três da era antiga e 
uma da era medieval). Ela multiplica um tipo de recurso por quatro tecnologias e o 
resultado é a quantia de ouro que ela recebe: quatro de ouro extra.

Somando o ouro extra aos totais anteriores, Ângela fica agora com 
cinco de ouro, Brad tem vinte e Chris tem oito.

Tabela de Recursos Críticos
Resultado do Lançamento dos Dados

2-3 4-5 6-8 9-10 11-12

Era Antiga Vinho Cavalos Especiarias

Era Medieval Vinho Cavalos

Petróleo 

Especiarias Ferro Pedras Preciosas

Era Industrial/
Pólvora Petróleo Pedras 

Preciosas Carvão Ferro Cavalos

Era Moderna Carvão Metais Raros Petróleo Petróleo Ferro
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Monopólios:
Se controlas três ou mais do mesmo tipo de recurso, recebes um bónus de monopólio. Se 
tiveres...

• Três de um tipo, recebes vinte (20) de ouro extra...
• Quatro de um tipo, recebes quarenta (40) de ouro extra...
• Cinco de um tipo, recebes oitenta (80) de ouro extra...

Exemplo: No exemplo acima, apenas Ângela tem vários recursos do mesmo tipo. As suas 
três cartas de cidade de vinho significam que ela recebe 20 de ouro extra, 
adicionados ao total dela. Ângela tem agora vinte e cinco de ouro, enquanto que 
Brad e Chris continuam com vinte de ouro e oito de ouro respetivamente.

Produção Mínima de Ouro:
A tua civilização nunca pode receber menos de dez de ouro nesta fase. Se a tua produção for nove ou 
inferior, recebes na mesma, dez de ouro no final da fase de produção.

Exemplo:: No exemplo acima, a produção total de Chris era de oito de ouro. Em vez disso, ela 
recebe dez de ouro do banco. Logo, os totais de final de produção são:

• Angela:
• Brad: vinte de ouro
• Chris: 

Depois de somarem os totais dos três tipos de produção, os jogadores recebem o seu ouro do banco, e 
juntam-no a qualquer ouro que tenham guardado dos turnos anteriores.

Fase de Compra:
Durante a fase de compra, usas o ouro que acumulaste para comprar novas unidades militares, 
colonizadores, tecnologias, etc. As novas unidades compradas têm de ser colocadas em povoados que 
existiam antes desta fase de compra. A tabela abaixo indica o custo de cada item, por era.

Por norma, apenas totalizas o custo do que queres comprar, pagas a quantia ao banco e fazes novas 
compras. Contudo, alguns itens têm regras especiais:

Compra de unidades militares:
Apenas podes comprar unidades militares da era atual. Logo, durante a era medieval, apenas podes 
comprar homens-de-armas, cavaleiros, catapultas e caravelas. As armadas também são colocadas no 
espaço de povoado, mas apenas podem ser movidas para um espaço de mar adjacente.

Compra de novos povoados:
Para construíres um novo povoado, tens de ter um colonizador na região de terra onde queres colocar 
a tua nova aldeia. Troca o colonizador pela aldeia.

Nota: O colonizador é removido do tabuleiro quando é usado para criar uma nova aldeia.

Desenvolver povoados:
Podes desenvolver um qualquer número de povoados em cada fase de compra, mas apenas podes 
desenvolver, cada um, um tamanho por turno. O custo para desenvolver um povoado não aumenta com 
cada era, mas sim com o tamanho do novo povoado. Um povoado não pode ser desenvolvido no turno 
em que foi colocado.

Comprar tecnologias:
Apenas podes comprar tecnologias da era atual. A tua primeira tecnologia custa dez de ouro, e cada 
tecnologia que comprares a seguir a essa custa dez de ouro adicionais. Logo, a tua primeira tecnologia 
custa dez de ouro, a tua segunda tecnologia custa vinte de ouro, a terceira custa trinta, etc.

Quando uma era acaba (ver As Eras, acima), podes comprar as tecnologias da nova era, na fase de 
comprar do próximo turno de jogo. As tecnologias da era anterior podem ser compradas até ao final 
do turno.

Quando todos os jogadores tiverem terminado a fase de compra, lembra-te de devolver quaisquer 
recursos trocados durante a fase de compra aos respetivos donos.

Tabela de Compra
Era Antiga Era Medieval Era Industrial/

Pólvora Era Moderna

Exércitos 5 10 15 20

Armadas 10 20 30 40

Aviões - - - 40

Colonizadores 5 10 15 20

Desenvolvimento para 
o próximo tamanho de 

povoado

5 (de aldeia para vila)
10 (de vila para cidade)

20 (de cidade para metrópole)

Tecnologias 10 + 10 por cada tecnologia que já possuis

114414

vinte e cinco de ouro

dez de ouro



Terminar e Vencer o Jogo:
Sid Meier's Civilization: O Jogo de Tabuleiro termina no final do turno, quando qualquer jogador possua 
três tecnologias da era moderna. Quando todos os jogadores tiverem terminado a sua fase de compra, 
conta quantos pontos de vitória pontuaram. O jogador com mais pontos de vitória ganha o jogo.

Pontos de Vitória:
Recebes pontos de vitória por:

1. O número e tamanho dos teus povoados.
2. Quantas tecnologias possuis, e
3. Quantas maravilhas do mundo possuis

1) Tamanho do povoado:
Recebes pontos de vitória por cada povoado que controlas

• Cada aldeia vale um ponto de vitória.
• Cada vila vale dois pontos de vitória.
• Cada cidade vale três pontos de vitória.
• Cada metrópole vale quatro pontos de vitória.

2) Tecnologias:
Recebes dois pontos de vitória por cada tecnologia que possuis.

3) Maravilhas do mundo:
Recebes três pontos de vitória por cada maravilha do mundo que controlas.

Exemplo: Brad tem duas tecnologias da era moderna. Durante a sua fase de compra, ele 
compra uma terceira tecnologia da era moderna, terminando o jogo. Chris realiza a 
sua fase de compra, todos os jogadores totalizam os seus pontos de vitória.

Angela tem duas aldeias, uma vila e uma metrópole. Ela também tem oito tecnologias 
e uma maravilha do mundo. Os seus pontos de vitória são:

• Dois pontos de vitória pelas duas aldeias
• Dois pontos de vitória pela vila
• Seis pontos de vitória pelas duas cidades
• Quatro pontos de vitória pela metrópole
• Dezasseis pontos de vitória pelas oito tecnologias
• Três pontos de vitória pela maravilha do mundo

• Doze pontos de vitória pelas quatro cidades
• Doze pontos de vitória pelas três metrópoles
• Vinte e quatro pontos de vitória pelas doze tecnologias
• Doze pontos de vitória pelas quatro maravilhas do mundo

A sua pontuação total é de sessenta (60) pontos de vitória.

Chris desenvolveu todos os povoados e comprou tecnologias para aumentar a sua 
pontuação. Ela não tem aldeias, tem duas vilas, três cidades e três metrópoles. Ela 
também tem onze tecnologias e cinco maravilhas do mundo. Os seus pontos de 
vitória são:

• Quatro pontos de vitória pelas duas vilas
• Nove pontos de vitória pelas três cidades
• Vinte pontos de vitória pelas três metrópoles
• Vinte e dois pontos de vitória pelas onze tecnologias
• Quinze pontos de vitória pelas cinco maravilhas do mundo

A sua pontuação total é de sessenta e dois (62) pontos de vitória.

Chris tem mais pontos de vitória e venceu o jogo!

Este é o fim das regras básicas.
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Nota Civ: Como no jogo de computador, o vencedor é essencialmente o jogador 
com a mais impressionante civilização. Por outras palavras, a maior, mais feliz, 
mais culta, mais desenvolvida e mais avançada civilização no mundo.

A sua pontuação total é de trinta e três (33) pontos de vitória.

Brad não tem aldeias, não tem vilas, tem quatro cidades e três metrópoles. Ele também 
tem doze tecnologias e quatro maravilhas do mundo. Os seus pontos de vitória são:



VISÃO GERAL DO JOGO
O objetivo de Sid Meier's: O Jogo de Tabuleiro é criar uma civilização, a maior, mais avançada e mais 
poderosa de todas. Durante o teu turno de jogo vais ter a oportunidade de mover as tuas peças de jogo, 
batalhar, trocar, descobrir novas tecnologias e construir novas unidades militares, colonizadores e povoados. 
Nas regras avançadas, terás mais controlo sobre o futuro da tua civilização, mas ainda tens de equilibrar 
cuidadosamente as necessidades do teu povo e as relações com outras civilizações, para poderes ganhar.

As Eras:
O jogo é dividido em quatro eras:

• Antiga
• Medieval
• Pólvora/Industrial
• Moderna

O jogo começa na era antiga. Uma era termina no final do turno em que um jogador obtém a primeira 
tecnologia da era seguinte. Uma nova era começa no início do próximo turno.

Quando uma nova era começa, várias coisas ocorrem:

1. Todas as tecnologias não-compradas da era antiga ficam a 1/2 do preço normal de compra (metade).
2. Todas as maravilhas da era anterior deixam de ter efeito (mas mantém-nas, porque valem pontos

de vitória no final do jogo).
3. Os preços para novas unidades e desenvolvimentos aumentam.

Cartas de Cidade:
Cada um dos teus povoados é representado por uma carta de cidade. Quando constróis uma nova aldeia 
numa região de terra com um marcador de recurso, recebes uma carta de cidade com esse recurso impresso. 
Se construíres uma aldeia numa região de terra sem recursos, recebes uma carta de cidade sem recurso 
impresso.
Cada carta de cidade é quadrada e tem quatro lados. Cada lado corresponde a um tamanho de povoado. 
Quando constróis uma aldeia, recebes uma nova carta de cidade. Coloca a carta à tua frente com o lado 
"tamanho um" virado para cima. Quando desenvolveres o teu povoado para tamanho dois (vila), vira a carta 
para que o "tamanho dois" fique virado para cima.

Cada carta de cidade tem também duas faces. Uma face mostra que o povoado está 
"contente" (cara amarela sorridente) e ou outro designa que o povoado está 
"descontente" (cara vermelha zangada). Podes fazer com que certos povoados fiquem 
felizes, designando certos desenvolvimentos de cidade de felicidade (como Templos e 
Legislaturas) ou maravilhas do mundo (tais como a Capela Sistina ou o Sufrágio 
Universal).

Felicidade:
Todos os povoados começam "descontentes" e tens de os fazer ficar "contentes" (exceto povoados que 
tenham vinho ou pedras preciosas como recursos - estão sempre automaticamente felizes). Podes fazer 
com que os teus povoados "descontentes" fiquem "contentes":

1. Escolhendo um dos teus povoados "descontentes" para se tornar um dos teus povoados contentes
"gratuitos": Cada civilização-jogador tem um povoado contente gratuito, para além dos povoados com
vinho ou pedras preciosas.

2. Atribuir desenvolvimentos de cidade de felicidade ou maravilhas do mundo de felicidade a vários
povoados descontentes: Coloca simplesmente a carta de desenvolvimento ou de maravilha ao lado
do carta de cidade apropriada e vira a carta de cidade de descontente para contente.

• Estas atribuições não são permanentes e podem ser mudadas a qualquer altura.
• Se um desenvolvimento ou maravilha tiver duas caras contentes, pode ser usado

para fazer dois povoados contentes.

Nota: As cartas de tecnologia não podem ser usadas para tornar os povoados contentes. As caras 
contentes nas cartas de tecnologia indicam que um novo desenvolvimento de felicidade pode ser construído 
quando essa tecnologia for comprada.

Exemplo: Angela tem três povoados. Um deles é uma aldeia numa região de terra com um 
marcador de recurso de vinho. Outro povoado é uma vila numa região de terra com 
um marcador de recurso de petróleo. O seu terceiro povoado é uma aldeia numa 
região de terra sem marcadores de recurso.

Angela tem uma aldeia que produz vinho, logo esse povoado está automaticamente 
contente. Ela escolhe a sua vila produtora de óleo como o seu povoado contente 
"gratuito" e vira-o para o seu lado contente. Isto faz com que a sua aldeia sem 
recurso fique no lado descontente. Logo, ela vai ter dois povoados contentes e um 
povoado descontente. Se ela construir um templo, ela deve atribuí-lo à sua última 
aldeia, para a fazer contente também.

Produtividade:
Os valores em cada borda das cartas de cidade representam quanto ouro a tua cidade pode produzir 
quando alcança esse tamanho. Os números vermelhos são usados a maior parte do tempo. Os números 
pretos, entre parêntesis com um pequeno símbolo de engrenagem, são usados quando foi atribuído ao 
povoado um desenvolvimento de cidade de produtividade ou uma maravilha do mundo (os 
desenvolvimentos de Produtividade e as Maravilhas têm símbolos de engrenagens impressos).

Atribuir desenvolvimentos de cidade de produtividade, cartas de terreno produtivo e maravilhas de 
produtividade a vários povoados: Coloca simplesmente a carta de desenvolvimento, produtividade ou 
maravilha ao lado da carta de cidade apropriada. Esse povoado torna-se produtivo, e o número entre 
parêntesis pode ser usado para calcular a produção de ouro dessa cidade.

• Estas atribuições não são permanentes e podem ser mudadas a qualquer altura (exceto terreno
produtivo - vê abaixo).

• Se um desenvolvimento ou maravilha tiver duas engrenagens, pode ser usado para tornar dois
povoados produtivos.
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Nota Civ.: Nos jogos de computador, cada cidade pode construir cada novo desenvolvimento 
independentemente. Contudo, para simplificar a jogabilidade no jogo de Tabuleiro, quando um novo 
desenvolvimento de cidade é construído, é comprado apenas uma vez para toda a civilização. E enquanto 
isto representa novos edifícios para a civilização, o benefício é apenas atribuído a um povoado.

AS REGRAS AVANÇADAS



• As cartas de terreno produtivo ("fértil") têm de ser atribuídas à carta de cidade que corresponde ao 
povoado no tabuleiro (a que tem o marcado de produtividade na mesma região).

Desenvolvimentos de Cidade:
Os desenvolvimentos de cidade podem afetar tanto a felicidade como a produtividade de um povoado. Os 
desenvolvimentos de felicidade têm uma cara contente impressa neles, e os de produtividade têm uma 
engrenagem impressa neles. Tal como as cartas de cidade, cada lado da carta de desenvolvimento de 
cidade tem o nome de um desenvolvimento. Quando compras um desenvolvimento de cidade, recebes a 
carta com o nome de desenvolvimento de cidade impresso nela, e coloca-la à tua frente, com o 
desenvolvimento de cidade que compraste no topo. Os três outros lados não têm efeito. Apenas o 
desenvolvimento no topo (da era atual) está em jogo.

Um jogador nunca pode ter duplicados de desenvolvimentos de cidade. Cada jogador apenas pode comprar 
um desenvolvimento de cidade de cada tipo. Podes ter um castelo e uma catedral, mas não podes ter dois 
castelos ou duas catedrais. Para além disso, apenas pode ser atribuído um de cada tipo a cada povoado - 
um desenvolvimento de felicidade e um desenvolvimento de produtividade.

Para atribuir um desenvolvimento de cidade a um povoado, coloca simplesmente a carta de desenvolvimento 
de cidade adjacente ao povoado a que a queres atribuir. Um desenvolvimento de felicidade permitir-te-á virar 
a carta de cidade à qual é atribuído, para o lado contente. Um desenvolvimento de produtividade permitir-te-á 
usar o valor de produção superior, impresso na carta a que foi atribuído (o número preto entre parêntesis). 
Os desenvolvimentos de cidade com duas caras contentes ou duas engrenagens podem influenciar dois 
povoados diferentes.

Os desenvolvimentos de cidade não podem ser trocados. Se um dos teus povoados for capturado, não 
perdes os desenvolvimentos atribuídos ao povoado. São atribuídos a outra carta de cidade ou colocados 
de lado para atribuição futura.

Compra:
Quando uma nova era começa, sempre que um novo desenvolvimento de cidade for comprado pela primeira 
vez, o jogador que o compra pode escolher um desenvolvimento de cidade descoberto, de uma era anterior, 
e torná-lo obsoleto. Se nenhum existir, nenhum é tornado obsoleto. Quando é tornado obsoleto, remove todos 
os desenvolvimentos de cidade desse tipo, devolvendo as cartas ao banco.

Tecnologias:
Nas regras avançadas, as tecnologias têm diferentes custos e benefícios. O custo para comprar cada 
tecnologia está listado no lado direito da carta de tecnologia, dentro de uma moeda de bronze. Quando 
tiveres comprado uma tecnologia, recebes a carta de tecnologia e quaisquer benefícios especiais listados ao 
lado de "Owner" (Dono). Também podes cobrar "taxas" aos outros jogadores que usam a tua tecnologia.

Taxas:
Cada unidade militar e desenvolvimento de cidade no jogo tem uma tecnologia associada. Quando 
qualquer jogador obtém a tecnologia associada, todos os jogadores podem comprar a unidade militar ou 
desenvolvimento de cidade associado com a tecnologia (mas não antes). Contudo, se não fores o dono da 
tecnologia e construíres unidades militares e/ou desenvolvimentos de cidade associados com a mesma, 
uma porção do ouro que pagas vai para o dono. Esta porção (ou "taxa") é de 5 de ouro nas eras Antiga e 
Medieval e de 10 de ouro nas Eras Industrial/Pólvora e Moderna. Esta taxa é parte do custo normal, não 

um custo adicional. Nota: O dono da tecnologia não paga esta taxa, mas paga, ao banco, o custo total da 
unidade ou desenvolvimento.
Pré-requisitos:
A maior parte das tecnologias têm pré-requisitos e não podem ser compradas até que as tecnologias 
necessárias, que vêm antes delas, tenham sido compradas. Estes pré-requisitos estão listados em cada 
carta de tecnologia, depois de "PREQ:". A ordem de tecnologias e pré-requisitos pode ser vista no 
fluxograma de tecnologias ("árvores de tecnologias").

Bónus de Dono:
A maior parte das tecnologias dão um bónus imediato ao jogador que as compra, por norma são unidades 
militares ou uma maravilha do mundo. Este bónus está listado no fundo da carta de tecnologia, a seguir à 
palavra "OWNER:" (Dono). Este bónus é oferecido imediatamente a seguir à compra ou descoberta da 
tecnologia.
Descobertas seminais:
Existem quatro tecnologias etiquetadas "seminal discovery" (descoberta marcante).         Estas tecnologias, 
para além de quaisquer benefícios que possam oferecer, valem quatro pontos de vitória no final do jogo.

Maravilhas do Mundo:
Existem 25 maravilhas do mundo no Sid Meier's Civilization: O Jogo de Tabuleiro. Recebes maravilhas do 
mundo quando obténs certas tecnologias. Se obteres uma tecnologia que te oferece uma maravilha do mundo, 
recebe a carta de maravilha do mundo apropriada e coloca-a à tua frente.

Quaisquer efeitos da maravilha do mundo têm efeito imediatamente. Se comprar uma tecnologia que te dá 
uma maravilha do mundo, e a mesma te oferecer novas peças de jogo, recebes essas peças assim que 
receberes a carta de maravilha do mundo. Se ao invés disso, a tecnologia te oferecer uma vantagem no jogo, 
podes usar essa vantagem até que a era da carta de maravilha acabe.

Exemplo:: Angela compra FEUDALISM (Feudalismo). Ela recebe a carta de maravilha do mundo 
SUN TZU'S ART OF WAR (A Arte da Guerra de Sun Tzu) ao mesmo tempo. Como a 
Art of War oferece ao jogador duas unidades de infantaria medievais gratuitas, ela 
recebe-as e coloca-as imediatamente, como se as tivesse comprado durante a sua fase 
de compra.
Brad compra CONSTRUCTION (Construção). Ele recebe a carta de maravilha do mundo 
GREAT WALL (Grande Muralha) ao mesmo tempo. Como a Great Wall oferece ao dono 
um bónus +2 em espaços de povoado, ele recebe este bónus até que a era Antiga acabe. 
Quando a era Medieval começar, Brad perderá o seu bónus +2 e terá o bónus +1 normal.

Perder Povoados:
Quando perdes um povoado para outro jogador, esse jogador recebe a tua carta de cidade, mas não recebe 
quaisquer desenvolvimentos de cidade ou maravilhas atribuídas à mesma (exceção: carta "fértil").

Se perderes o teu último povoado, a tua civilização caiu e és eliminado do jogo. Se isto ocorrer:

• O jogador que te eliminou recebe todo o teu ouro e maravilhas
• As tuas tecnologias são colocadas de lado. Mesmo não existindo dono delas, ainda 

podem ser usadas para construir unidades, desenvolvimentos de cidade e como 
pré-requisitos. 117717

Nota Civ.: Descobertas marcantes são tecnologias de ponta que permitiram ao homem dar um salto quântico em frente em termos de tecnologia. Três delas (Alfabeto/Escrita, A 
Prensa de Impressão e Computadores) foram avanços monumentais na habilidade humana para registar, organizar e distribuir ideias, facilitando assim outros avanços. A quarta 
(Vapor) destruiu o fator limitante do poder muscular da produtividade humana e abriu uma nova era para viagens mais rápidas e produtividade industrial. A descoberta destas 
tecnologias deu, às civilizações responsáveis pela sua descoberta, grande prestígio. Enquanto o conceito de descobertas marcantes não existe nos jogos de computador, está 
ligado ao conceito de maravilhas e "cultura". As grandes civilizações fazem feitos grandiosos e são lembradas por eles.



PREPARAÇÃO
Duração do Jogo:
Antes de montares o tabuleiro, decide que jogo queres jogar.

1. O Jogo Curto: o jogo curto dura entre duas a três horas.
2. O Jogo Médio: o jogo curto dura entre três a quatro horas.
3. O Jogo Longo: o jogo curto dura entre quatro a seis horas.

O jogo curto termina na era medieval. Quando um jogador compra uma tecnologia da era medieval, lança um 
dado. Se o resultado for menor ou igual ao número de tecnologias medievais possuídas por todos os 
jogadores, o jogo termina no final desse turno.

O jogo médio termina na era industrial/pólvora. Quando um jogador compra uma tecnologia da era industrial/
pólvora, lança um dado. Se o resultado for menor ou igual ao número de tecnologias industriais/pólvora 
possuídas por todos os jogadores, o jogo termina no final desse turno.

O jogo longo termina quando um do seguintes eventos ocorre:

1. Conquista total
2. Vitória diplomática
3. Vitória militar
4. Vitória tecnológica/espaço

As vitórias “diplomática, militar e tecnológica/espaço” oferecem diferentes pontos de vitória de bónus, 
para além dos pontos de vitória normais, oferecidos no final do jogo (vê Ganhar o Jogo abaixo).

Conquista Total:
Se no final de um turno, apenas existir um jogador com povoados de sobra no tabuleiro, esse jogador é 
declarado o vencedor.

Vitória Diplomática:
Se possuíres a maravilha do mundo United Nations (Nações Unidas), podes declarar o fim do jogo a 
qualquer altura. No final do turno em que fazes essa declaração, todos os jogadores contam os seus 
pontos de vitória e o vencedor é declarado.

Vitória Militar:
Se possuíres a maravilha do mundo Apollo Program (Programa Apolo), podes declarar o fim do jogo a 
qualquer altura. No final do turno em que fazes essa declaração, todos os jogadores contam os seus 
pontos de vitória e o vencedor é declarado.

Vitória Tecnológica/espaço:
Quando qualquer jogador compra a maravilha do mundo Alpha Centauri Colony Ship (Nave Colonial 
Alpha Centauri), no final desse turno, o jogo termina imediatamente.

Nota: A Alpha Centauri Colony Ship é a única maravilha do mundo que tem de ser comprada. Quando a 
tecnologia de fusão (que permite a maravilha Alpha Centauri) for comprada, qualquer jogador pode comprar a 
nave colonial por 200 de ouro.

Preparar para Jogar:
Quando tiveres decidido a duração do jogo, baralha todos os marcadores de exploração e coloca um, com a 
face para baixo, em cada região de terra, que apresenta um nome, no tabuleiro. Sem os ver, coloca os 
restantes marcadores na caixa do jogo.

(Nota: Se queres jogar num mundo com mais recursos, antes de misturares e colocares os marcadores de 
exploração, remove dois marcadores "sem encontro" por jogador no jogo)

Para um jogo mais estratégico, podes colocar os marcadores com a face para cima no início do jogo. Desta 
forma, todos os jogadores saberão a localização dos recursos, etc. e podem planear de acordo com essa 
informação.
Dá a cada jogador vinte (20) de ouro em moedas, duas unidades de Infantaria Antiga e dois colonizadores da 
cor que escolheram.

Agora, cada jogador lança dois dados. Quem lançar o valor mais alto começa. No caso de empate, lançam 
novamente.
O primeiro jogador escolhe uma região inicial. Os outros jogadores, por ordem horária, escolhem também 
uma região inicial. Cada um coloca uma aldeia, uma unidade de Infantaria Antiga e um colonizador na região 
escolhida. Quando todos os jogadores tiverem escolhido uma região inicial, o último jogador a escolher, 
escolhe uma segunda região e coloca a sua segunda aldeia, uma unidade de Infantaria Antiga e um 
colonizador. A colocação continua no sentido anti-horário, até que cada jogador tenha duas regiões 
iniciais.
Cada jogador começa o jogo com uma tecnologia antiga. Dá Bronze Working (Trabalhar do Bronze) ao 
primeiro jogador. Remove todas as tecnologias antigas que não têm pré-requisitos. Baralha-as e dá uma a 
cada um dos outros jogadores.

Exemplo: Angela é a primeira jogadora. Ela coloca uma aldeia, uma unidade de Infantaria Antiga 
e um colonizador no Mississípi. Brad é o segundo jogador. Ele coloca a sua aldeia, 
unidade de Infantaria Antiga e colonizador na Estepe. Chris é a terceira e última 
jogadora. Ela coloca a sua aldeia, unidade de Infantaria Antiga e colonizador no Gran 
Chaco. Agora a ordem é invertida. Chris coloca a sua segunda aldeia, unidade de 
Infantaria e colonizador no Orinoco. Brad segue-se e escolhe Yunnan como 
localização para as suas restantes peças. Ângela é a última e escolhe Mexica para a 
sua última localização inicial.
Agora, Ângela baralha as cartas de tecnologia Wheel (Roda), Masonry (Construção), 
Alphabet/ Writing (Alfabeto/Escrita), Pottery/Specialization (Cerâmica/Especialização) 
e Ceremonial Burial (Enterro Cerimonial). Ela dá uma a cada jogador. Ângela recebe 
Bronze Working, Brad recebe Masonry e Chris recebe Pottery/Specialization.

Agora, todos viram os marcadores de exploração nas suas localizações inicias. Estes têm efeito 118818



imediatamente. Contudo, se encontrares civilizações inferiores, desertos e/ou pragas, coloca os marcadores 
de exploração na caixa do jogo. Estes eventos são ignorados e não têm efeito quando descobertos durante 
a preparação. Quando todos tiverem colocado as suas peças iniciais no tabuleiro, lança dois dados 
novamente. Quem tiver o maior resultado começa. No caso de empate, lançam novamente. O jogo decorre, 
à volta da mesa, no sentido horário. Agora estás pronto para começar o jogo!

SEQUÊNCIA DE TURNO DE JOGO
Um turno de jogo é dividido em fases de turno. Durante cada fase, todos os jogadores, começando com o 
jogador inicial e continuando no sentido horário, podem realizar as ações dessa fase. Quando todas as fases 
forem completadas, o turno termina. O jogador à esquerda do jogador inicial deste turno torna-se o novo 
jogador inicial e a sequência de turnos é repetida.

Exemplo: Angela lançou um onze após a preparação e é a jogadora inicial. Brad está sentado à 
sua esquerda e Chris está sentada à esquerda de Brad e à direita de Ângela.

Quando termina o primeiro turno de jogo, Brad torna-se o jogador inicial. Quando o 
segundo turno termina, Chris torna-se a jogadora inicial. Quando o terceiro turno 
terminar, Ângela torna-se a jogadora inicial novamente.

Nota: Como o jogador inicial muda durante o jogo, podes querer dar ao jogador inicial algum tipo de 
marcador, para lembrar os restantes jogadores. Uma coroa ou um cetro são os melhores, mas se não for 
possível, um cálice será o suficiente.

FASES DO TURNO:
Existem quatro fases de turno num turno de jogo:

1. Fase de compra (salta no primeiro turno)
2. Movimento e fases de batalha
3. Fase de troca
4. Fase de produção

Cada fase é descrita em detalhe abaixo.

Fase de Movimento e de Batalha:

Movimento:
Durante a fase de movimento de batalha pode mover todas, algumas ou nenhuma das tuas unidades 
militares e colonizadores. Eles podem mover-se tantos espaços quanto pontos de movimento (PMs) tiverem. 
Podes mover unidades para regiões de terra ou zonas marítimas com peças que pertencem a outros 
jogadores. Os espaços podem ser ocupados por unidades de mais de um jogador numa região sem haver 
conflito. As batalhas ocorrem se um jogador, que tem unidades militares no espaço onde tu entras, quiser 
batalhar. Quando começares a batalhar, não podes mover mais peças de jogo! Verifica que terminaste 
todo o movimento antes de resolveres quaisquer batalhas. Da mesma forma, quando olhas um 
marcador de exploração, não podes mover o teu colonizador para outra região de terra.

Para moveres exércitos e/ou colonizadores ao longo de zonas marítimas, precisas de uma armada numa 
zona marítima, adjacente a eles. Os teus exércitos e colonizadores têm de gastar um PM para entrar ou sair 

da armada. Logo, os exércitos vão sempre gastar pelo menos um turno numa armada, mas os 
colonizadores podem mover-se para dentro e para fora de uma armada no mesmo turno.
Exemplo: Angela começou a sua fase de movimento e de batalha com dois colonizadores e uma 

catapulta na região de terra do Mekong. Ela move uma caravela por uma zona 
marítima, para a zona entre o Mekong e o Tanami. Agora, ela coloca a sua catapulta e 
os seus colonizadores na zona marítima com a caravela. Angela pode:

• Mover os seus colonizadores para Tanami e ver o marcador de exploração, se lá se encontrar um.
• Mover um dos seus colonizadores para Tanami, ver o marcador de exploração se lá se encontrar 

um e mover o seu outro colonizador para a Tasmânia.
• Mover o seu colonizador para Tanami, ver o marcador de exploração se lá se encontrar um e, 

mover a sua caravela e catapulta para a zona marítima adjacente a Java e à Tasmânia.

• Mover a sua caravela, colonizador e catapulta para a zona marítima adjacente a Java e à 
Tasmânia e, depois, mover o seu colonizador para a Tasmânia e ver o marcador de exploração 
se lá se encontrar um.

• Mover a sua caravela, colonizador e catapulta para outra zona marítima e, manter todas as suas 
peças na nova zona marítima.

Nota que, se o colonizador de Ângela tivesse iniciado a fase nos Himalaias, ela podia 
ter movido o seu colonizador, em primeiro lugar para o Mekong e depois para a zona 
marítima com a caravela. Ela não conseguiria mover o seu colonizador para outra região 
de terra depois de entrar na zona marítima, porque já teria movido o seu colonizador 
duas vezes na fase de movimento e de batalha.

Importante! Cada unidade de armada pode carregar até três exércitos e/ou colonizadores! Coloca a armada 
e as peças que carrega juntas, para identificar que a armada as transporta.

Nota: O mapa do mundo enrola-se nos extremos esquerdo e direito. Logo, o movimento é possível das 
zonas marítimas do extremo esquerdo para as zonas marítimas do extremo direito e vice-versa.

Movimento Aéreo:
Podes mover caças até três espaços adjacentes por turno. Os caças têm de terminar o seu movimento numa 
região de terra com as tuas unidades militares e/ou colonizadores, ou numa zona marítima com um dos teus 
porta-aviões. Um jogador apenas pode ter um máximo de duas unidades aéreas/porta-aviões numa zona 
marítima, no final da sua fase de movimento/batalha. A capacidade de aviões não conta para a capacidade 
de transporte de 3 unidades da armada moderna.

Batalhas:
Quando tiveres completado todos os teus movimentos, lutas nas batalhas declaradas. Existem duas 
formas de uma batalha ocorrer durante o jogo:

1. Quando acabares de mover as tuas peças, podes declarar uma batalha 
em qualquer espaço em que tenhas unidades militares.

2. Quando moves as tuas peças para um espaço onde um ou mais jogadores 
já têm unidades militares, qualquer um dos outros jogadores pode declarar 119919

Nota Civ.: Maravilhas: Para além da maravilha da nave colonial, as maravilhas não são construídas ao longo do tempo 
no Tabuleiro de Jogo, como acontece nos jogos de computador. Em vez disso, elas são recompensas prestigiosas para 
as civilizações na linha da frente do avanço tecnológico. Esta decisão de desenvolvimento foi feita para tornar o jogo mais 
rápido e linear, mas ainda mantendo a função e ideia das maravilhas do mundo dos jogos de computador.



uma batalha. Coloca as tuas peças de jogo do lado deles, para lembrar que uma 
batalha foi declarada.
Nota: Os outros jogadores podem declarar batalha quando moves a tua primeira peça para o 
espaço. Os jogadores devem declarar batalha pela ordem de jogadores.

Quando outro jogador declara uma batalha contra ti, as peças do jogo que entraram no espaço onde a batalha 
foi declarada têm de parar o movimento. No entanto, podes mover peças que ainda não foram movidas, até 
que não tenhas mais movimentos legais. Todas as batalhas são resolvidas quando terminares o 
movimento.

Quando uma batalha é declarada, os outros jogadores com unidades militares nesse espaço podem juntar-se 
a qualquer lado. Contudo, durante a batalha, estes jogadores oferecem o controlo das suas unidades 
militares ao atacante e defensor originais. Se mais que um dos jogadores no espaço quiser começar uma 
batalha contra o jogador que moveu as unidades militares para o mesmo, o jogador com mais unidades 
militares controla a batalha. Se dois ou mais jogadores têm o mesmo número de unidades, lança dois dados. 
O jogador com o maior resultado recebe o controlo.

Como resolver batalhas:

Quando os atacantes e defensores forem escolhidos:

1. Remove todas as unidades militares do espaço onde a batalha ocorre.
2. Coloca uma cortina entre ti e o teu adversário (a carta de referência pode ser usada para isto).
3. Tu e o teu adversário escolhem, cada um, uma unidade militar para lutar, e colocam-na à frente 

das outras.
4. Remove a cortina.
5. Lança o número apropriado de dados para as unidades militares escolhidas e adiciona quaisquer 

modificadores ao lançamento.
6. O jogador com o maior resultado vence a luta. No caso de empate, ambas as unidades são eliminadas.

Quando uma batalha começa, nenhum lado pode bater em retirada! Repete os passos dois a seis 
(uma ronda de batalha) até que um de vocês não tenha mais unidades, Se estás a lutar contra 
armadas numa zona marítima, quaisquer unidades militares e/ou colonizadores que são transportados 
por uma armada que é eliminada, são também eliminados. As unidades que não são armadas numa 
zona marítima não podem lutar contra armadas inimigas (são mercadorias indefesas).
Nota: As unidades aéreas são a exceção. Podem lutar com e apoiar armadas (ver abaixo).

Nota: As cidades apenas podem ser capturadas quando o dono não tiver mais unidades militares 
nessa região.

Dados e modificadores:
Em cada batalha, a peça escolhida de cada jogador lança o número apropriado de dados, e adiciona 
os modificadores apropriados, antes de se compararem totais:

Dados:
• As unidades militares da era antiga lançam um dado cada.
• As unidades militares da era medieval lançam dois dados cada.
• As unidades militares da era industrial/pólvora lançam três dados cada.
• As unidades militares da era moderna lançam quatro dados cada.

• Quando estás numa região de terra com um dos teus povoados, adiciona um ao teu 
lançamento de dados.

Superioridade no Campo de Batalha:
Cada tipo de exército (Infantaria, Cavalaria e Artilharia) é superior a um outro tipo e inferior a outro. Se 
o tipo que escolheste é superior ao tipo que o teu adversário escolheu, podes adicionar o número de 
dados da era atual (1 a 4) ao teu lançamento.

• cavalaria luta contra a infantaria, adiciona o número de dados da era atual ao lançamento da cavalaria.
• infantaria luta contra a artilharia, adiciona o número de dados da era atual ao lançamento da infantaria.
• artilharia luta contra a cavalaria, adiciona o número de dados da era atual ao lançamento da artilharia.
(A era atual: era Antiga=1, era Medieval=2, era Pólvora=3 e era Moderna=4)

Nota: Podes lembrar-te de que exércitos são superiores se pensares CIA: C(avalaria) é superior a 
I(nfantaria) que é superior a A(rtilharia) que é superior a cavalaria.

Modificadores de Unidade:
Alguns tipos de unidades têm modificadores associados. Estes são mostrados à frente de um sinal de 
mais (+) na descrição da unidade, na carta de tecnologia e no quadro abaixo.

Desenvolvimentos de Unidades Militares:
As unidades militares não evoluem para a próxima era (para uma peça diferente) à exceção das 
catapultas, que evoluem para trebuchet assim que a tecnologia medieval de engenharia é comprada 
(porque a mesma peça é usada para ambas as unidades).

As unidades militares evoluem automaticamente para o melhor tipo disponível na sua era. Assim que 
uma nova tecnologia for comprada, que permite que um melhor tipo seja construído nessa era, todos os 
outros tipos da mesma era são automaticamente evoluídos.

Exemplo: Brad tem 2 Espadachins (infantaria antiga), 1 Carro de Guerra (cavalaria antiga) e 
1 Catapulta (artilharia antiga).

• Horseback Riding (Cavalgar) é comprada por Chris. O Carro de Guerra de 
Brad é automaticamente evoluído para Cavaleiro.

• Horseback Riding (Cavalgar) é comprada por Chris. O Carro de Guerra de Brad 
é automaticamente evoluído para Cavaleiro.

• Pouco depois, Brad compra engenharia, que permite que as Trebuchets sejam 
construídas. A sua Catapulta evolui automaticamente para Trebuchet (era 
diferente, mas mesma peça).
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Modificadores: Existem três tipos possíveis de modificadores, que podem ser adicionados ao 
lançamento de batalha, se se aplicarem.

Defender um Povoado:

Quando a:



Unidades Aéreas:
Ao contrário dos exércitos e das armadas, os aviões não lutam contra outras unidades militares. Em 
vez disso, podes escolher uma unidade aérea e uma unidade militar para lutarem juntos. O avião 
adiciona dados ao lançamento da unidade militar. Todos os outros modificadores também se aplicam. 
Se perderes a luta, tanto o exército como o avião são eliminados.

As unidades aéreas podem mover-se 3 espaços por turno. Podes mover unidades aéreas para 
regiões de terra ou zonas marítimas. Tens de, contudo, terminar o seu movimento numa região que 
contém uma das tuas cidades, ou numa região que contém um dos teus exércitos, ou numa zona 
marítima que contém um dos teus porta-aviões.
As unidades aéreas não podem ser parados e atacados por unidades de outros jogadores quando se 
movem. Isto significa que eles podem voar através de espaços controlados por inimigos sem serem 
atacados.
As unidades aéreas são eliminadas se forem atacadas por exércitos ou armadas inimigas, quando não 
têm exércitos ou armadas no espaço em que vão providenciar apoio.

Exemplo: Brad moveu dois tanques (4 dados), uma artilharia (3 dados +3) e um monoplano (adiciona 
2 dados) para Orinoco. Lá, Chris tem um soldado de mosquete (3 dados), um tanque (4 
dados), uma artilharia (3 dados +1), três colonizadores e uma metrópole. Brad decide lutar 
contra Chris.

Depois de colocarem os seus exércitos atrás das cortinas, Brad escolhe um dos seus 
tanques e o seu monoplano para lutar. Chris escolhe a sua artilharia. Agora, eles removem a 
cortina.

Brad lança seis dados: quatro para o tanque, um exército da era moderna, e dois dados 
extra pelo caça. O resultado é vinte.
Chris lança três dados e adiciona um (unidades de canhão recebem 3 dados +1) e adiciona 
mais quatro ao resultado, porque a sua artilharia é de tipo superior ao tanque de Brad (que 
é do tipo cavalaria). Chris também adiciona mais um ao seu lançamento de dados, pois está 
a defender uma região com um dos seus povoados. Ela lança catorze. Quando ela adiciona 
os seus modificadores (+6) ao lançamento final, o resultado é vinte. Como os lançamentos 
empataram, as três unidades militares são eliminadas.

Brad escolhe agora o seu outro tanque. Chris escolhe o seu tanque. Quando removem a 
cortina, ambos lançam quatro dados. Chris adiciona um ao seu lançamento novamente. 
Brad obtém um dezassete. Chris lança doze, adiciona um ao seu lançamento (está a 
defender o povoado) e fica com treze. O tanque de Chris é eliminado.

Brad pode agora escolher o seu tanque ou a sua artilharia. Como ele sabe 
que a única unidade militar de Chris de sobra é o soldado de mosquete, 
ele escolhe o seu tanque novamente, para obter o acréscimo de quatro ao 
lançamento dos seus dados. Depois de remover a cortina, Brad lança 
quatro dados e obtém treze. Depois de adicionar o bónus, o total de Brad 
é dezassete. Chris lança um doze com três dados e adiciona um por 
defender o povoado. Treze, não é suficiente e ela perde a sua última 
unidade militar. Brad venceu a batalha!
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Tabela de Força de Unidades Militares

Era Tipo de 
Unidade Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

Antiga

Infantaria Soldado de Lança 
(1 dado) 

Espadachim  
(1 dado +1) - -

Cavalaria Carro de Guerra 
(1 dado)

Montado 
(1 dado +1) - -

Artilharia Catapulta 
(1 dado +1) - - -

Armada Galé 
(1 dado) - - -

Medieval

Homem-de-Armas 
(2 dados) - - -

Cavaleiro 
(2 dados) - - -

Trebuchet
(2 dados) - - -

Caravela
(2 dados)

Galeão 
(2 dados +2) - -

Industrial/
Pólvora

Soldado de Mosquete
(3 dados)

Soldado de Espingarda 
(3 dados +2) - -

Cavalaria Pesada 
(3 dados) - - -

Canhão 
(3 dados +1)

Artilharia 
(3 dados +3) - -

Fragata 
(3 dados)

Navio de Guerra 
(3 dados +2) - -

Moderna

Soldado de Metralhadora
(4 dados)

Infantaria Mecanizada  
(4 dados +2) - -

Tanque (4 dados) Blindado Moderno 
(4 dados +3) - -

Artilharia de Rocket 
(4 dados +2)

Misseis Teleguiados 
(4 dados +4) - -

Encouraçado 
(4 dados +1)

Porta-Aviões 
(4 dados) - -

Unidades 
Aéreas

Biplano 
(adiciona 1 dado) 

Monoplano 
(adiciona 2 dados)

Jato 
(adiciona 3 dados)

Avião Stealth 
(adiciona 4 dados)

Infantaria

Cavalaria

Artilharia

Armada

Infantaria

Cavalaria

Artilharia

Armada

Infantaria

Cavalaria

Artilharia

Armada



Como agora Brad controla Orinoco, ele elimina os três colonizadores de Chris 
e troca a metrópole dela por uma sua.

Exemplo: Chris move dois encouraçados (4 dados +1) para uma zona marítima onde Brad tem 
uma fragata (3 dados) e uma caravela (2 dados). Brad também tem um soldado de 
metralhadora e um howitzer ao lado da caravela, para mostrar que a caravela os 
transporta.
Chris escolhe um dos seus encouraçados. Brad escolhe a sua fragata. Depois de 
removerem as cortinas, Chris lança quatro dados e obtém um nove. Ela adiciona um 
ponto para um total de dez. Brad lança três dados e obtém um seis. A fragata de Brad 
é eliminada.
Agora Brad tem de escolher a sua caravela para lutar contra um dos encouraçados de 
Chris. Brad lança dois dados. e obtém doze! Chris lança quatro dados para dezasseis. 
A caravela de Brad, o seu soldado de metralhadora e howitzer são eliminados.

Fase de Troca:
Durante a fase de troca podes fazer negócios com os outros jogadores (independentemente de onde se 
encontram no mapa). A troca mais comum é a de uma carta de recurso por outra. Isto representa a troca da 
produção e das mercadorias entre duas cidades. Esta troca dura apenas até ao final da fase de produção, 
onde as cartas são devolvidas. A razão principal para fazer uma troca de recursos é para obter vantagens 
de produção. Os jogadores que controlam três, quatro ou cinco cartas de recurso do mesmo tipo, recebem 
ouro extra durante a fase de produção. Para além disso, esta é a tua oportunidade para trocar recursos que 
podem ser lançados no lançamento de recursos críticos da fase de produção. Quando as cartas de cidade 
são trocadas, quaisquer desenvolvimentos de cidade que foram atribuídos previamente às cartas de cidade 
não são trocados com elas, e podem ser atribuídos a outras cartas.

As trocas permanentes de outros itens são permitidas: Colonizadores, unidades militares, cidades, ouro, 
tecnologias e até maravilhas podem ser trocadas. As trocas não têm de ser equitativas e quaisquer 
promessas não são vinculativas. As cartas de recurso são devolvidas aos donos no final da fase de 
produção.

Alcance da Troca:
Quando usas as regras avançadas, as trocas apenas podem ocorrer entre jogadores que têm povoados 
próximos o suficiente. Este "alcance" varia consoante as tecnologias que foram descobertas. O Quadro de 
Alcance de Troca mostra que tecnologias aumentam o alcance de troca.

• Regiões de Terra mostra a quantas regiões de distância o povoado mais próximo do outro jogador
pode estar a qualquer um dos teus, para que seja permitida a troca entre vocês.

• Zonas Marítimas mostra a quantas zonas marítimas o povoado mais próximo do outro jogador
pode estar a qualquer um dos teus, para que seja permitida a troca entre vocês.

Nota: As regiões de terra e mar não podem ser combinadas para determinar o Alcance da Troca.
Fase de Produção:
Durante a fase de produção, calculas quanto ouro a tua civilização produz. Existem quatro componentes no 
rendimento da tua civilização. Estes são:

• Produção da cidade
• Recursos críticos
• Recursos
• Monopólios

Produção da Cidade:
As cartas de cidade descrevem quanto ouro cada povoado produz. Cada povoado produz diferentes 
quantias de ouro, consoante o seu tamanho, felicidade e produtividade. Para estares a par da produção da 
tua cidade, mantém as tuas cartas de cidade com o lado de felicidade correto para cima, e o tamanho de 
povoado correto para cima. Para além disso, garante que os desenvolvimentos de cidade que atribuíste aos 
teus desenvolvimentos estão ao lado das carta de cidade apropriadas. Usa os valores de cor de vinho para 
povoados normais e os valores a preto para os povoados com desenvolvimentos de produtividade.

Exemplo:: É a era medieval. Angela é a jogadora inicial. Ela tem três aldeias, cada uma numa 
região de terra com um marcador de exploração de vinho. As três aldeias estão 
automaticamente contentes. Angela também tem um desenvolvimento de cidade 
Granary (Celeiro), que melhora a produtividade de uma das suas aldeias.

Angela totaliza a sua produção de cidade: Duas aldeias que valem 4 de ouro cada 
e a aldeia com a granary que vale 8, totalizando 16 de ouro.

Brad tem uma aldeia numa região de terra com um marcador de exploração de 
vinho, uma vila numa região de terra com um marcador de exploração de especiarias 
e uma vila numa região de terra com um marcador de exploração de produtividade. 
A aldeia de vinho de Brad está automaticamente contente.222222

Alcance de Troca
Alcance de Troca

Tecnologia Mais Recente 

Início do Jogo

Regiões de Terra

1 (cidade numa região adjacente)

Zonas Marítimas Entre Cidades 

Não há troca marítima
Trade/Mapmaking 

(Troca/Mapeamento) 1 1

Astronomy (Astronomia) 1 2

Navigation (Navegação) 1 3

Steam Power (Motor a Vapor) 4 3

Flight (Voo) Ilimitado



Ele escolhe a vila com as especiarias como o seu povoado contente gratuito e ele usa o 
seu desenvolvimento de cidade courthouse (tribunal) para fazer que a sua vila fértil fique 
contente. Os três povoados de Brad estão contentes. Ele não tem desenvolvimentos de 
cidade de produtividade, contudo, a sua vila com o marcador de exploração de 
"produtiva" permite-lhe usar o valor de produtividade para essa vila.

Brad totaliza a sua produção de cidades: a sua aldeia de vinho vale 4 de ouro, a sua 
vila na região de terra com o marcador de exploração de especiarias vale 6 de ouro e a 
sua vila na região de terra com o marcador de exploração de fertilidade também vale 6 
de ouro O total da produção das cidades de Brad é 16 de ouro.

Chris tem duas vilas, uma numa região de terra com um marcador de exploração 
árida e outro numa região de terra com um marcador de exploração de petróleo. 
Ela também tem uma granary, que atribui à cidade do petróleo.

Chris totaliza a sua produção de cidade: Chris escolhe fazer ficar contente a sua 
cidade do petróleo (o seu povoado contente gratuito) e também produtivo (com a 
granary), logo ele produz 12 de ouro. A sua outra vila está descontente, não 
produtiva e não tem recursos, logo só produz 1 de ouro. O total de produção de Chris 
é 13 de ouro.

Recursos Críticos:
Existe um novo recurso crítico a cada fase de produção. O jogador inicial desse turno lança dois dados e 
consulta a tabela de recursos críticos abaixo. Qualquer jogador que tenha uma carta de cidade que 
corresponde ao recurso designado pela tabela, recebe 15 de ouro! Recebem o bónus de recurso crítico 
mesmo que apenas tenham o recurso temporariamente, através de uma troca (nota: o jogador que negociou 
(ficou sem) o recurso crítico durante esse turno não recebe o bónus).

Exemplo: Continuando o exemplo acima, Angela lança agora dois dados, obtém um oito 
e vê a tabela de recursos críticos acima. O resultado é especiarias. Brad é o 
único jogador que tem uma carta de cidade com o recurso especiarias. Brad 
recebe 15 de ouro adicionais.

Agora Angela tem 16 de ouro, Brad tem 31 e Chris tem 13.

Recursos:
Agora, conta quantos recursos diferentes (não as cartas de recurso) controlas. Cada recurso diferente vale 
três de ouro adicionais.

Exemplo: Continuando o exemplo acima, Ângela tem três cartas de cidade com o recurso de 
vingo impresso nelas. Como Ângela tem três recursos idênticos (vinho), ela apenas 
tem um tipo de recurso. Ela recebe três de ouro extra, que são adicionados ao seu 
total.
Brad tem uma carta de cidade com vinho e uma carta de cidade com especiarias 
(dois tipos de recursos diferentes). Ele recebe seis de ouro extra, que são 
adicionados ao seu total.
Chris apenas tem uma carta de cidade de petróleo. Ela recebe três de ouro extra.

Somando o ouro extra aos totais anteriores, Ângela fica agora com 19 de ouro, 
Brad tem 37 e Chris tem 16.

Monopólios:
Se controlas três ou mais do mesmo tipo de recurso, recebes um bónus de monopólio. Se tiveres...

• Três de um tipo, recebes vinte (20) de ouro extra...
• Quatro de um tipo, recebes quarenta (40) de ouro extra...
• Cinco de um tipo, recebes oitenta (80) de ouro extra...

Exemplo: No exemplo acima, apenas Ângela tem vários recursos do mesmo tipo. As suas 
três cartas de cidade de vinho significam que ela recebe 20 de ouro extra, 
adicionados ao total dela. Ângela tem agora 39 de ouro, enquanto que Brad e 
Chris continuam com 37 e 16 de ouro respetivamente.

Produção Mínima de Ouro:
A tua civilização nunca pode receber menos de dez de ouro nesta fase. Se a tua produção for nove ou 
inferior, recebes na mesma, dez de ouro no final da fase de produção.

Fase de Compra:
Durante a fase de compra, usas o ouro que acumulaste para comprar novas unidades militares, 
colonizadores, tecnologias, etc. A tabela abaixo indica o custo de cada item, por era.
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Tabela de Recursos Críticos
Resultado do Lançamento dos Dados

2-3 4-5 6-8 9-10 11-12

Era Antiga Vinho Cavalos Ferro Especiarias

Era Medieval Vinho Cavalos Especiarias Ferro

Era Industrial/Pólvora Petróleo Pedras 
Preciosas Carvão Ferro Cavalos

Era Moderna Carvão Metais Raros Petróleo Petróleo Ferro

Pedras 
Preciosas

Pedras 
Preciosas



Por norma, apenas totalizas o custo das coisas que queres comprar, pagas a quantia ao banco e recebes 
as tuas compras. No entanto, alguns itens têm certas regras especiais:

Comprar Unidades Militares:
Os jogadores podem comprar qualquer unidade descoberta, mas apenas a "melhor" unidades de cada tipo 
(inf., cav., art., arm.) de cada era. Por exemplo, quando os Espadachins são descobertos, ninguém mais pode 
comprar soldados de lança. Mas os espadachins estão então disponíveis durante o jogo, a um custo de 10 de 
ouro. Não podes comprar uma unidade militar até que um jogador compre (ou encontre) a tecnologia que a 
permite construir. Quando qualquer jogador compra a tecnologia apropriada, todos os jogadores podem 
comprar esse tipo de unidade militar. Se não possuíres a tecnologia para as unidades militares que queres 
comprar, o jogador que a possui recebe uma porção do preço de compra de cada unidade militar que 
comprares. Contudo, se fores dono da tecnologia, pagas o preço total ao banco.

Exemplo: A Angela é dona da carta de tecnologia de Chivalry (Cavalaria). Brad é dono da 
tecnologia Feudalism (Feudalismo). Ninguém é dono da carta de tecnologia 
Engineering (Engenharia).
Na sua fase de compra, Ângela decide comprar dois homens-de-armas, três cavaleiros 
e uma catapulta. Ângela paga ao banco vinte de ouro e paga dez de ouro ao Brad, pois 
Brad é dono de Feudalism, que permite aos jogadores a construção de homens-de-
armas. Depois, Ângela paga ao banco quarenta e cinco de ouro, porque ela possui a 
carta de tecnologia Chivalry. Ela não poupa ouro ou paga a ela própria a taxa, mesmo 
sendo dona da carta de tecnologia apropriada. Finalmente, ela compra a catapulta que 
queria, pagando 5 ao dono de Mathematics (Matemática) e os restantes 5 ao banco.

Em qualquer turno, podes colocar, num espaço, tantas peças de jogo quanto o tamanho do povoado (antes 
da fase de compra) que possuis lá. Logo, podes colocar uma única peça de jogo numa região de terra com 
uma aldeia, duas numa região de terra com uma vila, etc. As armadas são colocadas no espaço do povoado, 
mas apenas se podem mover para um espaço de mar adjacente, e contam para o número total de peças que 
podes ter num espaço. As armadas não lutam em terra e são destruídas se o povoado for perdido.

Vender Unidades Militares:
Podes "vender" unidades militares de eras anteriores ao banco, por um quinto do seu custo original. Logo, 
assim que o jogo avançar para a era medieval, podes vender os teus montados ao banco, por dois de ouro 
cada.

Comprar Novos Povoados:
Para construir um novo povoado, tens de ter um colonizador numa região de terra onde queres colocar a 
nova aldeia. Troca o colonizador pela aldeia.

Desenvolver Povoados:
Quando um jogador obtém uma tecnologia que permite desenvolver povoados (para o próximo tamanho), 
todos os jogadores podem desenvolver os seus povoados. Contudo, o jogador que possui a tecnologia 
que permite desenvolver povoados não recebe qualquer ouro dos jogadores que desenvolvem os seus 
povoados! Podes desenvolver um qualquer número de povoados na fase de compra, mas cada povoado 
apenas pode ser desenvolvido por um tamanho por turno. As aldeias não podem ser desenvolvidas no 
mesmo turno em que são construídas.

Comprar Desenvolvimento de Cidade:
Não podes comprar desenvolvimentos de cidade até que um jogador obtenha a tecnologia que permite 
construí-los. Quando qualquer jogador compra a tecnologia apropriada, todos os jogadores podem 
comprar esse desenvolvimento de cidade. Se não és dono da tecnologia para o desenvolvimento de cidade 
que queres comprar, o jogador que a possui recebe uma porção do preço de compra do desenvolvimento 
de cidade. No entanto, se és dono da tecnologia, pagas na mesma o preço total ao banco.

Cada jogador apenas pode comprar uma instância de cada desenvolvimento de cidade.

Exemplo: Chris podia comprar um granary (celeiro), um marketplace (mercado), um temple 
(templo) e um courthouse (tribunal), mas não poderia comprar dois de qualquer 
um deles. Se ela comprar um granary, ela não pode comprar um segundo.

Vê Comprar sob Desenvolvimentos de Cidade na página 17, para mais informações.

Comprar Tecnologias:
Para comprar uma tecnologia, tens de pagar o custo listado na carta, e todos os pré-requisitos listados no 
fundo da carta têm de estar em jogo. Isto é, não tens de ter estes pré-requisitos, mas alguém tem.

Podes comprar tecnologias de eras anteriores, a metade do preço impresso, se todas as suas tecnologias de 
pré-requisito estiverem em jogo. Embora não ganhes o benefício máximo da tecnologia, ainda pontuas pontos 
de vitória por ela no final do jogo, e recebes o bónus especial de "dono".
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Tabela de Compra

Era Antiga
Era Industrial

/Pólvora

Exércitos 10 15 20 25

Armadas 20 30 40 50

- - - 50Unidades Aéreas

5 5 10 10

10 10 10 10Colonizador

20 20 20 20

Desenvolvimentos de Cidade 10 15 20 25

Tecnologias da era atual

Tecnologias das eras anteriores

Valor listado na carta

Metade do valor listado na carta

Nota Civ.: As vantagens para os vários tipos de governo e Nacionalidades não foram incluídas 
no Jogo de Tabuleiro, mas planeia-se que sejam incluídas numa expansão, para além de um 
sistema de mapa aleatório.

Era Medieval Era Moderna

Parte do custo de unidade ou de 
desenvolvimento, pago ao dono da tecnologia

Desenvolver para o próximo tamanho de 
povoado



Coisas a Lembrar:

• Quando todos os jogadores tiverem terminado a sua fase de compra, 
devolve quaisquer recursos trocados aos seus donos.

• Quando uma era acaba, todos os benefícios das maravilhas do mundo das eras anteriores 
são perdidas. Contudo, manténs todas as antigas maravilhas do mundo para efeitos de 
pontuação quando o jogo termina.

VENCER O JOGO
A não ser que o jogo termine com uma conquista total, todos os jogadores totalizam os pontos de 
vitória que acumularam. O jogador com mais pontos de vitória vence o jogo.

Pontos de Vitória:
Recebes pontos de vitória por:

1. O número e tamanho dos teus povoados.
2. Quantas maravilhas do mundo possuis,
3. Quantas descobertas marcantes possuis e,
4. O bónus especial de pontos de vitória, consoante a forma como o jogo termina (vitória 

diplomática, militar ou tecnológica/espaço)

1. Tamanho do povoado:
Recebes pontos de vitória por cada povoado que controlas

• Cada aldeia vale um ponto de vitória.
• Cada vila vale dois pontos de vitória.
• Cada cidade vale três pontos de vitória.
• Cada metrópole vale quatro pontos de vitória.

2. Maravilhas do mundo:
Recebes dois (2) pontos de vitória por cada maravilha do mundo que possuis.

3. Descobertas marcantes:
Recebes quatro (4) pontos de vitória por cada descoberta marcante que controlas.

4. Pontos de Vitória de Bónus:
• Se o jogo terminar com uma vitória diplomática, o jogador que possui a 

United Nations recebe cinco (5) pontos de vitória de bónus.
• Se o jogo terminar com uma vitória militar, todos os jogadores recebe um 

(1) ponto de bónus por cada unidade militar da Era Moderna que possuem.
• Se o jogo terminar com uma vitória tecnológica/espaço, todos os jogadores 

recebem um (1) ponto de bónus por cada carta de tecnologia que possuem.

Exemplo: Brad possui as maravilhas United Nations e Apollo Program, mas ele decide 
tentar terminar o jogo com a condição de vitória tecnológica/espaço, para 

terminar o jogo com uma condição de vitória que dá pontos de bónus por tecnologias 
(ele tem muitas) ao invés de unidades militares (Chris e Ângela têm muitas). Ele poupa 
o seu ouro durante três turnos seguidos e, subitamente, declara que vai comprar a 
tecnologia Fusion (Fusão) e a Alpha Centauri Colony E termina o jogo com a condição 
de vitória tecnológica/espaço. Os outros jogadores terminam as suas compras e todos 
totalizam os seus pontos de vitória:

Angela tem uma aldeia, duas vilas e três metrópoles. Ela também tem oito tecnologias 
e uma maravilha do mundo. Os seus pontos de vitória são:

• 26 pontos de vitória pelos seus povoados
• 8 pontos de vitória pelas suas tecnologias
• 2 pontos de vitória pela sua maravilha do mundo

A sua pontuação total é de trinta e seis (36) pontos de vitória.

Brad não tem aldeias, não tem vilas, tem quatro cidades e seis metrópoles. Ele 
também tem quinze tecnologias (3 delas são descobertas marcantes) e oito 
maravilhas do mundo. Os seus pontos de vitória são:

• 36 pontos de vitória pelos seus povoados
• 15 pontos de vitória pelas suas tecnologias
• 12 pontos de vitória pelas suas descobertas marcantes
• 16 pontos de vitória pela sua maravilha do mundo

A sua pontuação total é de setenta e nove (79) pontos de vitória.

Chris não tem aldeias, tem duas vilas, quatro cidades e oito metrópoles. Ela 
também tem sete tecnologias (1 descoberta marcante) e cinco maravilhas do 
mundo. Os seus pontos de vitória são:

• 48 pontos de vitória pelos seus povoados
• 7 pontos de vitória pelas suas tecnologias
• 4 pontos de vitória pelas suas descobertas marcantes
• 10 pontos de vitória pela sua maravilha do mundo

A sua pontuação total é de sessenta e nove (69) pontos de vitória.

Brad tem mais pontos de vitória e venceu o jogo!

Este é o fim das regras avançadas.
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Nota Civ.: Como no jogo de computador, o vencedor é essencialmente o jogador com a 
mais impressionante civilização. Por outras palavras, a maior, mais feliz, mais culta, mais 
desenvolvida e mais avançada civilização no mundo.
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NOTAS DE DESENVOLVIMENTO
Sou um fã de Sid Meier's Civilization desde que recebi a versão alfa do jogo de computador original, no 
outono de 1991. Quando carreguei o jogo e comecei a explorar imaginei a escala e alcance deste novo jogo. 
Fiquei maravilhado com a riqueza e o detalhe. Fiquei maravilhado com o que todos aqueles Elvis estavam a 
fazer nas minhas cidades. Joguei durante horas, e à medida que o dia se tornava noite, comecei a aperceber-
me que estava a olhar para um novo avanço, que permitia aos jogadores abandonar as suas preocupações 
diárias e assumir uma nova identidade. Eles podiam não só tornar-se rei por um dia, podiam tornar-se o 
espírito-guia de uma civilização, ao longo de toda a história. Este jogo dava aos jogadores uma experiência 
previamente desconhecida nos jogos eletrónicos.

Nessa altura eu era um gestor de vendas distrital da MicroProse e estava entusiasmado por trabalhar com 
pioneiros da indústria como Sid Meier e Bruce Shelley. Embora não estivesse envolvido no desenvolvimento 
desses produtos, tive a sorte de conseguir um ponto de vista interior. E enquanto vendia os produtos, 
sonhava que algum dia teria a oportunidade de os desenvolver. Quando olho para trás, considero-me 
afortunado por ter podido adicionar algo à franchise do Colonization, e por poder permitir aos jogadores 
apreciar a experiência de uma forma completamente nova.

Glenn Drover
Agosto de 2002

DEDICAÇÃO ARTÍSTICA "CIVILIZATION: O JOGO DE TABULEIRO"
Gostava de dedicar a arte que criei para "Civilization: O Jogo de Tabuleiro" à minha família que me apoia e 
ama. À minha bela mulher, Terri, a tua compaixão e amor pela vida é uma inspiração diária para mim. Sou um 
veículo vazio sem ti. Aos meus dois fantásticos enteados, Scott e Anna, todos os momentos que estiverem na 
minha vida foram uma bênção. Não os conseguiria contar todos. À nova adição à família Niemeyer, Khalin, o 
nosso filho bebe adotado do Cazaquistão. Cada dia estica-se à nossa frente, uma nova aventura no amor. Uma 
oportunidade para me ensinares. Bem-vindo meu filho.

"Vi, na minha viagem, que não é suficiente para um depender apenas de si próprio." Homem 
Solitário (Isna La-Wica), Chefe Sioux Teton

É o meu desejo sincero que "Civilization: O Jogo de Tabuleiro" traga alegria, e o conforto da família e 
amizade a todos os que o jogarem. Apreciem-no!

"Por que razão ficamos na terra, exceto para crescer." - Robert Browning

Paul E. Niemeyer
Agosto de 2002

CRÉDITOS

Glenn Drover

Paul Niemeyer

Desenvolvimento e Conceito do Jogo:  

Arte do Tabuleiro e dos Componentes: 

Design Gráfico e Composição: James Provenzale and Jacoby O’Connor; 
Fast Forward Design Associates

Alfredo Lorente, Glenn Drover

Jack Provenzale; Provenzale & Criter

Neal Chukerman; Chukerman Packaging

Matt Jacobs; Advanced Molding Solutions

Livro de Regras:

Legal:

Produção e Montagem: 

Produção Plástica:  

Testes: Glenn Drover, Theodore Kuhn, Brian Ritzenthaler, 
Jack Provenzale, Paul Niemeyer, Alfredo Lorente, 
Patrick Provenzale, Geoff Zoeller, Nick Szegedi, Pierre 
Szegedi, Mike McMahon, Bill Meyers,
Natilly Meyers, Rick Lorgus, John Poskin, James 
Provenzale, David Cronister, Praveen Kosuri,
Jeff Vitous, Samuel E. Liebert, Dan Krapp 

Agradecimentos especiais a: Jon Leach, Rachel Hoagland, Sid Meier, 
Jeff Briggs, Dan Magaha 
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Detalhe do "Pergaminho dos Nove Dragões" (1244 D.C.), Ch'en 
Jung. Os símbolos são a Coragem e Sabedoria, ingredientes 
necessários para ganhar o jogo.

Ganesh, fruto de Shiva é o deus do intelecto e da aprendizagem. 
Esta estátua é de Angkor Wat (finais século XII), Império Khmer, 
Camboja.

 Estátua de bronze do rei Sumério, Sargon de Akkad, 2300 A.C.

2 figuras de guardiões em bronze, marteladas sobre 
madeira da área de Bakota, Gabão, África. O fundo é um 
design típico camaronês, meados do século XIX.

Selos de Esteatito de Mohenjo Daro, cultura Harappan do antigo 
vale Hindú, terceiro milénio A.C.

Máscara cerimonial, Polinésia, meados do século XIX D.C.

As asas de abutre com estilizadas com cobras são um símbolo 
de realeza egípcia e servem de fundo para a cabeça de um 
falcão dourado das 7ª - 8ª dinastia do antigo reino (2150 - 2134 
A.C.)

Escudo e capacete de um Exército Califado, Infantaria Fatimid 
(11º século D.C.), que se opôs a Pedro, o Eremita e a primeira 
cruzada.

Pintura aborígene australiana, em casca de árvore, 
representando a caça do canguru
Detalhe de um tapete Persa, escrita Hebraica, comemorativa da 
união de Salomão e da Rainha de Sheba. Um painel lateral 
mostra o Leão de Judá, a linha de descendência dos reis 
Etíopes.

Buda sentado de Gandhara, século III.

Faca cerimonial Tumi dourada de Sican, parte do Império Inca 
Chimu, 900-1476 D.C.

Tapeçaria de Bayeaux, comemorando a batalha de Hastings, 14 
de Outubro de 1066. A inscrição diz "Hic Odo epis(copus) 
baculu(m) tenens confortat pueros. Hic est Willelm (dux).” 
Tradução: Aqui, o bispo Odo, com um bastão na sua mão, 
encoraja os seus escudeiros. Aqui está o Duque William."

Três glifos Maias que representam um sistema numérico para 
registo do tempo. O número aqui é 5 bakatuns katun e 9 tuns, que 
equivale a 730,440 dias. Se calculado desde o início da Era 
Comum (D.C.), a data acaba Nos Idos de Março (15º) de 2002; o 
dia em que desenhei esta parte da arte.

Zulu! Este escudo de guerra é suposto pertencer a uMxapho 
ibuthu, um regimento do exército Zulu, 1879 D.C.

Estes padrões Navajo têm centenas de anos. A águia no cesto 
matrimonial mostra a força e a fertilidade. O cesto pertence 
sempre à noiva. O marido toma conta dos pertences dela, mas 
nunca é dono de nada.

Os Totens registam história ou ligações a espíritos ancestrais. 
Este totem pertence a um grupo guerreiro Kwakiutl, de onde agora 
é o Oregon.

O famoso "Toreador Fresco" da civilização Minoan que existiu em 
Creta, cerca de 1500 A.C.
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UMA VISITA:
Paul Niemeyer leva-nos 
numa visita às imagens que 
adornam as molduras do 
tabuleiro de jogo.
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 Bolas de pedra talhadas em pedra, encontradas na Europa 
Ocidental.

Uma máscara Shamã tribal, Nomada Ártica, de 12,000 
A.C.

Antiga espada de bronze forjada, pela opulenta horda 
Hajdusamson, no que é hoje a Hungria do Nordeste, 1900 A.C.

Homem pré-histórico deixa a sua marca, uma impressão 
manual em ocre.
"Bison," da La Madeleine, perto de Lascaux, França. Feito 
de chifre de rena. Cerca de 15,000 - 10,000 A.C.

Crânio de Neadertal, uma raça de humanoides extinta.

A Pedraria Megalítica do sul da Bretanha, que serve de 
calendário gigante, marcando solstícios e eventos celestiais.

A Vénus de Willendorf, 25,000 - 20,000 A.C.

Figura divina com foice em terracota, cerca de 2500, A.C., 
mostra a importância da agricultura nos inícios da Europa.

Cerâmica antiga, com desenhos estilizados de cataratas.

Homem deixa a sua marca na parede de uma caverna em 
Lascaux, França, 15,000 - 10,000 A.C., criando os primeiros 
assuntos académicos, Arte, História e consequentemente 
História da Arte.
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Um das quatro estátuas massivas de Ramsés II em Abu 

Simbel, na Núbia (1290-1224 A.C.)

Colunas de Papiros, do centro religioso de Karnak 

A entrada para o Portão Babilónico de Ishtar, 575 A.C. 

A máscara de tragédia do teatro Romano, 200-150 A.C. 

"Guerreiro a Morrer" do lado este do Templo de Aegina, 490 

A.C.

A cabeça de um centauro de uma fachada de Pompéia, 59 D.C.

Um guerreiro Toltec com motivos de colibris. Uma das colunas 
que suportava o templo de Tula, 1100 D.C.

A invenção da cuneiforme, para manter registo de 
mercadorias trocadas. Comunicação escrita pioneira.
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CANTO DA RENASCENÇA
CANTO MODERNO

Um busto de Leonardo da Vinci (1452-1519 D.C.), pintor, 
esculturo, inventor, e sem dúvida um verdadeiro homem da 
Renascença.

Figuras de Miguel Angelo da Noite e Dia do Túmulo de 
Guiliano de’ Medici, 1519-1534 D.C.

Detalhe de corredor do Palácio Ducal em Veneza, 1581 
D.C.

Um excerto de “Êxtase de Santa Teresa,” de Bernini, um 
grande exemplo da contra reforma, 1645-1652 D.C.

Escultura de entrada do deus Romando do vinho Baco, por 
um artista desconhecido da época.

Isabel I de Inglaterra (1533-1603 D.C.), conhecida pelo povo 
como a "Boa Rainha Bess" ou "A Rainha Virgem", tornou a 
Inglaterra numa potência mundial.

A prensa móvel de Gutenberg e a Bíblia impressa nela. 
Martinho Lutero explorou esta nova tecnologia para 
promover com sucesso a Reforma Protestante.
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Albert Einstein (1879 - 1955 D.C.), Pai da Era Nuclear.

Arquitetura baseada na Sydney Opera House (1973 D.C.) por 
Jorn Utzon e o terminal TWA do Aeroporto JFK, Nova Iorque, 
por Eero Saarinen (1962 D.C.)

Detalhe de escultura cubista de plástico e cobre "Torso" 
por Antoine Pevsner, cerca de 1924-1926 D.C.

Thomas Alva Edison (1879-1931), 
“The Wizard of Menlo Park”.

"Recumbent Figure" por Henry Moore (1938).

Busto Pós-Moderno estilizado.

A invenção da placa de circuitos, o microchip, o 
supercondutor, o computador binário e muitas 
mais maravilhas que lançam a civilização para um 
espaço ainda por descobrir...o futuro.
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Todos os jogos incluem:
Centenas de miniaturas esculpidas profissionalmente.
3 conjuntos de regras (Básicas, Normais e Avançadas) 
que permitem a qualquer um jogar o jogo adequado.
Tabuleiro gigante (46'' x 36'') com arte por Paul Niemeyer

Visita o nosso website regularmente para as últimas notícias.
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