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OBJECTIVO 

O jogo é jogado em várias rondas. Em cada ronda, cada jogador escolhe uma das 7 
diferentes funções e desse modo, oferece a todos os jogadores, no sentido dos 
ponteiros do relógio, a acção associada a essa personagem. 

Por exemplo, com o colono, os jogadores podem posicionar novas plantações, nas 
quais, com a ajuda do produtor, os jogadores podem produzir mercadorias. A 
seguir, os jogadores podem vender essas mercadorias à câmara do comércio com o 
comerciante ou com o capitão, enviando-as por barco para o mundo antigo. Com o 
dinheiro ganho dessas vendas, os jogadores, com o construtor, podem construir 
edifícios na cidade, e assim por diante. 

O jogador que melhor gerir as escolhas das funções, com as suas acções associadas 
e privilégios especiais, irá conseguir as melhores propriedades e alcançar o maior 
respeito e, desse modo, ganhar o jogo. 

O vencedor é o jogador que tiver o maior número de pontos de vitória. 

 

CONTEÚDO 

jogo básico 

 5 Tabuleiro de Jogador Cada um tem 12 espaços de ilha e 12 espaços de 
cidade, assim como um resumo das 7 funções. 

 1 Tabuleiro de Jogo Para os vários edifícios e o dinheiro. 

 1 Placard de Governador Indica o jogador inicial da ronda. 

 8 Placards de Função Colono, presidente de câmara, construtor, 
produtor, comerciante e capitão e 2 prospectores. 

 49 Edifícios 5 Edifícios grandes de cor beije (2 espaços), 
2 x 12 edifícios pequenos e 20 edifícios de 
produção coloridos. 

 58 Fichas de Ilha 8 Telas de pedreira e 50 telas de plantação: 8 de 
café, 9 de tabaco, 10 de milho, 11 de açúcar e 12 
de Índigo. 

 1 Barco de Colonos Para os colonos que estão para vir. 

 5 Cargueiros (barco de 
carga) 

Com 4 – 8 espaços para as mercadorias a enviar 
para Espanha, para serem vendidas. 

 1 Câmara do Comércio Para vender mercadorias. 

 100 Colonos Peças de madeira castanhas octogonais. 

 50 Peças de Mercadoria Caixas de madeira: 9 de café (castanho escuro), e 
tabaco (castanho claro), 10 de milho (amarelo), 11 
de açúcar (branco) e índigo (azul). 

 46 Fichas de Pontos Pontos de vitória (hexagonal: 27 x 1 e 19 x 5). 

 60 Moedas de Ouro Moedas de metal douradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectivo 
Os jogadores vão de ronda em ronda 
escolhendo diferentes funções 
iniciando as acções associadas. 
 
Os jogadores posicionam plantações e 
constroem edifícios. Produzem 
mercadorias que a seguir vendem ou 
envio-as por barco. 
 
O jogador com o maior número de 
pontos no final do jogo é o vencedor. 
 

 

 

 

 

Expansão I: 

“Os novos edifícios” 

2 x 12 edifícios pequenos e 

2 edifícios grandes beijes. 

(com espaços anelados bege para os 
colonos) 

 

Expansão II: 

“Ao Nobres” 

2 x 6 pequenos e 1 grande edifício beije, 
2 pequenos edifícios cor de rosa. 

(com espaços anelados vermelhos para 
os colonos) 

20 Nobres (peças de madeira vermelhas 
octogonais). 

 

 

Para encontrar as regras para 2 
jogadores e as duas expansões, por 
consultar este livro, começando pela 
página 12). 

 

 

Prospector, Capitão, Presidente Câmara, Comerciante, Colono, Produtor, ou 
Construtor? Quais vão ser as funções que irás desempenhar no novo mundo? 
Serás que vais ser o proprietário com as plantações mais prósperas? Será que 

vais conseguir construir o edifício mais valioso? Mas tu tens um objectivo: 
conseguir as melhores propriedades e alcançar o maior respeito! 

 Este objectivo é alcançado pelo jogador que ganhar mais pontos de vitória! 
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PREPARAÇÃO (JOGO BÁSICO: 3 A 5 JOGADORES) 

Posiciona o tabuleiro do jogo no meio da mesa. Posiciona, com a face para cima, todas as construções básicas nos seus espaços 
respectivos no tabuleiro do jogo, quer tenham as descrições com um texto longo (para jogadores iniciantes) ou explicações 
curtas (para jogadores experientes). 

Separa os 60 Moedas de Ouro pelo seu valor e posiciona-as no banco do tabuleiro do jogo (ver em baixo). 

 

Cada jogador recebe: 

 1 Tabuleiro de Jogador (posiciona à sua frente em cima da mesa – é a sua área de jogo). 

 Dinheiro: 
 - com 3 jogadores: 2 moedas de ouro, - 4 jogadores: 3 moedas e 5 jogadores: 4 moedas. 

 1 Ficha de Plantação (a qual posiciona com a face para cima em qualquer dos 12 espaços da ilha no seu tabuleiro de 
jogador). 
Primeiro, os jogadores escolhem um jogador inicial usando um qualquer método à sua escolha. Esse jogador recebe o 
placard do governador e uma ficha de índigo. Os outros jogadores recebem o seguinte, no sentido dos ponteiros do relógio: 
- com 3 jogadores: 2º jogador: ficha de índigo / 3º jogador: ficha de milho; 
- com 4 jogadores: 2º jogador: ficha de Índigo / 3º e 4º jogadores: ficha de milho; 
- com 5 jogadores: 2º e 3º jogadores: ficha de índigo / 4º e 5º jogadores: ficha de milho. 

 

Posiciona o restante material do jogo básico de acordo com mostra a ilustração que se segue.  

(nota: a ilustração que se segue é para um jogo com 4 Jogadores). 

 

 

Fichas de Pontos de vitória  
(2 montes separados) 
- com 3 jogadores: 75 pontos 
- com 4 jogadores: 100 pontos 
- com 5 jogadores: 122 pontos 

 

Todas as 8 fichas de pedreira (viradas para cima) 
 

 

Todas as restantes peças de plantações (bem baralhadas e 

colocadas em 5 montes, com a face virada para baixo) 
 

4,5, ou 6 fichas de plantações (mais uma do que o número de 

jogadores), retiradas dos montes e colocadas com a face virada para 
cima  

 Placards de função 
- com 3 jogadores: todos, excepto os 
dois prospectores (= 6 placards) 
- com 4 jogadores: todos excepto um 
prospector (= 7 placards) 
- com 5 jogadores: todos os 8  

 
 
3 Barcos de carga (Cargueiros) 
- com 3 jogadores: os barcos com 4, 5 
e 6 espaços de carga 
- com 4 jogadores: os barcos com 5, 6 
e 7 espaços de carga 
- com 5 jogadores: os barcos com 6, 7 
e 8 espaços de carga. 
 

Todas as caixas de mercadorias 
(separadas em cinco categorias) 
 
 

Câmara do Comércio 
 

Barco de Colonos: com 3,4 ou 5 

colonos, dependendo e igual ao 
número de jogadores. 
 

Colonos (como um grupo de 

provisão):  

- com 3 jogadores: 55 colonos 
- com 4 jogadores. 75 colonos 
- com 5 jogadores: 95 colonos 

 

Colocar o material não usado na 
caixa do jogo 
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MODO DE JOGAR 

O jogo tem várias jogadas, cerca de 15. Cada uma delas é jogada da mesma maneira. 

O jogador que tem o placard do governador é quem começa. Ele escolhe um dos placards de funções, 
coloca-o, com a face virada para cima, ao lado do seu tabuleiro de jogador, e realiza a acção 
permitida pelo placard da função. A seguir, o jogador que se encontra ao seu lado esquerdo, também 
realiza a acção permitida por esse placard de função, e assim sucessivamente em volta da mesa, no 
sentido dos ponteiros do relógio, até que todos os jogadores tenham realizado esta acção, uma vez. 

A seguir, o jogador que se encontra ao lado esquerdo do governador realiza o seu turno: escolhe um 
dos restantes placards de funções, coloca-o, com a face virada para cima, ao lado do seu tabuleiro de 
jogador, e realiza a acção permitida pelo placard de função. A seguir, o jogador que se encontra ao 
seu lado esquerdo, realiza também a acção permitida por esse placard de função, e assim 
sucessivamente em volta da mesa, no sentido dos ponteiros do relógio, até que todos os jogadores 
tenham realizado esta acção, uma vez. De seguida, o seu vizinho do lado esquerdo, escolhe um 
placard de função, e assim sucessivamente, até que todos os jogadores, tenham escolhido um 
placard de função e todos os jogadores tenham realizado as acções permitidas por esses placards. 

De seguida, posiciona uma moeda de ouro, em cada um dos três placards de função, que não foram 
escolhidas por um jogador durante a ronda. A seguir, posiciona os placards de função usados de 
regresso à mesa, junto aos placards não usadas. O jogador que se encontra ao lado esquerdo do 
jogador que possui o placard do governador, recebe o placard do governador, tornando-se no 
governador para a próxima ronda. Ele começa a ronda e o jogo prossegue como dantes. 

 

As Funções 

Cada uma das funções garante ao jogador que escolhe o placard, um privilégio especial, e também, 
uma acção específica que pode ser realizada por cada jogador, no sentido dos ponteiros do relógio, 
começando com o jogador que tirou a carta (excepção: prospector). 

Regras básicas para todas as cartas de funções: 

 Se um placard tiver uma ou mais moedas de ouro em cima dela, o jogador que a escolheu, recebe 
as moedas adicionalmente ao privilégio e à acção associada ao placard; 

 A acção associada a um placard de função, é sempre realizada em primeiro lugar pelo jogador que 
a escolheu, os outros jogadores realizam essa acção, no sentido dos ponteiros do relógio; 

 Um jogador tem sempre que escolher um placard de função quando está no seu turno para o 
fazer, mas pode optar por não realizar a acção ou o privilégio do placard que escolheu. Claro que 
os outros jogadores podem realizar no seu turno, a acção desse placard; 

 A acção de um placard de função é opcional (excepção: capitão). O jogador, no seu turno, pode 
escolher não realizar ou ser incapaz de realizar a acção; 

 Um placard de função permanece à frente do jogador que o escolheu, até ao final da jogada, para 
que não possa ser escolhida por outro jogador nessa mesma ronda. 

 

O COLONO (Fase da Colonização → os jogadores posicionam novas plantações nos seus espaços de 
ilha) 

O jogador que escolheu esta função, pode tirar uma ficha de pedreira, como o seu privilégio, ou uma 
das fichas de plantação viradas para cima, e coloca-a em qualquer um dos espaços vazios do seu 
tabuleiro de jogador. De seguida, cada um dos outros jogadores, no sentido dos ponteiros do relógio, 
pode tirar uma das fichas de plantação viradas para cima (não podem tirar uma ficha de pedreira! – 
Excepção: construção da cabana) e colocam a ficha num dos seus espaços vazios da ilha, dos seus 
tabuleiros de jogador. 

Por fim, o jogador colono coloca as fichas de plantação que estavam viradas para cima e que não 
forma usadas, num monte de plantações descartadas e tira novas fichas de plantação dos montes 
que estão com a face virada para baixo, colocando-as viradas para cima, ao lado do monte da 
pedreira. Ele tira uma ficha de plantação a mais do que o número de jogadores 

Notas: 

 Lembra-te das funções especiais da fazenda, construção da cabana, construção e hospício. 

 Se não houver fichas de plantação suficiente nos montes com a face para baixo, primeiro o jogador 
tira as peças que restam nesses montes e coloca-as viradas para cima. Depois, baralha as fichas de 
plantação descartadas com a face para baixo, cria cinco novos montes com a face para baixo, e 
preenche a fila com as fichas com a face virada para cima. Se houver fichas insuficientes para 
encher a fila com a face virada para cima, os jogadores nas rondas seguintes podem ter que viver 
sem elas. 

 Quando um jogador posiciona fichas de pedreira e de plantação na sua ilha não desempenha 
nenhum papel no jogo. 

As fichas não podem ser removidas da ilha. 

 

Modo de Jogar: 

O governador começa e 
escolhe um placard de 
função; todos os jogadores 
realizam a acção associada, 
no sentido dos ponteiros do 
relógio. 
 

O próximo jogador escolhe 
um placard de função e 
todos os jogadores realizam 
a acção associada. 
 

No final da ronda, colocar 1 
moeda de ouro em cada 
placard de função não 
usada. 
 

O governador vai para o 
próximo jogador, no 
sentido dos ponteiros do 
relógio e o jogo continua. 

 

 

As Funções: 

- É permitido a todos os 
jogadores realizarem a 
acção associada à função 
(excepção: prospector); 

 

- O privilégio associado à 
função, só pode ser 
usufruído pelo jogador que 
escolheu a carta de função.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

No final da fase de 
colonização: 

Tirar novas fichas de 
plantação 

 

 

 

 

 

Acção: 
Cada jogador 
tira e coloca 
uma ficha de 
plantação 
 
Privilegio: 
Em vez disso, o 
Colono pode 
tirar e colocar 
uma pedreira. 
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 Quando um jogador tiver preenchido todos os 12 espaços insulares do seu tabuleiro de jogador, 
não pode mais tirar qualquer outra ficha, nas fases de colonos para o resto do jogo. 

 Quando não há mais fichas de pedreira no monte da pedreira, o colono não pode usar o seu 
privilégio e o proprietário da construção da cabana não pode usar essa função especial. 

 

PRESIDENTE DE CÂMARA (Fase da Presidência → chegada de novos colonos) 

As fichas (plantação, pedreira, ou construção) têm de 1 a 3 círculos. Um jogador pode colocar um 
colono em cada círculo sobre as fichas em seu tabuleiro de jogador. Se houver, pelo menos, um 

Colono numa ficha, esta é considerado ocupada. Só as fichas ocupadas podem utilizar as suas funções; 
fichas desocupadas nunca funcionam! 

O jogador que escolhe esta função, primeiro tira um colono da provisão de colonos (não do barco dos 
colonos!) como seu privilégio. A seguir, os jogadores tiram os colonos do barco dos colonos, um de 
cada vez, começando pelo presidente de câmara. Os jogadores continuam a tirar um colono, um de 
cada vez, no sentido dos ponteiros do relógio, até que nenhum permaneça sobre o barco dos colonos! 

O jogador que escolheu esta função (presidente de câmara), primeiro tira um colono da provisão (não 
do barco dos colonos) como privilégio. Em seguida, os jogadores retiram um colono do barco dos 
colonos, um de cada vez, começando com o presidente da câmara. Os jogadores continuam a retirar 
um colono de cada vez, no sentido dos ponteiros do relógio, até que o barco fique sem colonos. 

O jogador pode colocar o(s) seu(s) novo(s) colono(s), juntamente com todos os colonos adquiridos em 
rondas anteriores, em qualquer círculos vazios das fichas do seu tabuleiro de jogador, da maneira que 
desejar. Assim, o jogador pode mover um colono colocado num círculo ou na sua rosa-dos-ventos, 
numa ronda anterior. Se o jogador não for capaz de colocar todos os seus colonos, pode “armazená-
los” na sua rosa-dos-ventos, no seu tabuleiro de jogador. Os colonos permanecem aí até uma próxima 
Fase da Presidência, até que seja possível a sua colocação num círculo vazio nas fichas do jogador. 

Como última obrigação, o presidente de câmara põe novos colonos no barco dos colonos, para serem 
usados na próxima Fase da Presidência. Por cada círculo vazio, nos edifícios nos tabuleiros de jogador 
de todos os jogadores (círculos vazios nas plantações e pedreiras não contam!), o presidente de 
câmara tira um colono da provisão e coloca-o no barco dos colonos. Contudo, como mínimo, o 
presidente de câmara, deve sempre colocar pelo menos tantos colonos no barco, quantos os 
jogadores em jogo. 
 

Notas: 

 Normalmente, todos os jogadores colocam/movem os seus colonos ao mesmo tempo. Porém, em 
alguns casos, pode ser de extrema importância o modo como os colonos de outros jogadores são 
posicionados, para que um jogador defina a sua estratégia de distribuição dos seus colonos. Assim, 
os jogadores devem colocar os seus colonos da seguinte forma: primeiro, o presidente de câmara e 
só depois os restantes jogadores, seguindo a ordem determinada pelo sentido do ponteiros do 
relógio, a partir do presidente; 

 Se um presidente de câmara se esquecer de colocar os novos colonos no barco dos colonos (os 
jogadores devem lembrá-lo), os jogadores devem mais tarde colocar no barco, a quantidade 
mínima de colonos (número de jogadores); 

 Quando a provisão de colonos se esgotar, o presidente de câmara não pode usufruir do seu 
privilégio e claro, não pode reabastecer o barco dos colonos; 

 Nenhum pode escolher em posicionar colonos na sua rosa-dos-ventos se existirem círculos vazios 
disponíveis no seu tabuleiro de jogador. Todos os círculos vazios têm de ser preenchidos, caso seja 
possível. Os colonos só podem ser colocados nos círculos durante a Fase da Presidência. 

 

O CONSTRUTOR (Fase de Construção – construção de edifícios) 

O jogador que escolher esta função, como privilégio, pode imediatamente 
erguer um edifício por uma moeda a menos do que o seu custo normal (valor 
que consta do primeiro círculo da peça). Paga o dinheiro ao banco, retira um o 
edifício da provisão e coloca-o num qualquer espaço vazio da cidade, do seu 
tabuleiro de jogador. Para colocar um edifício grande, o jogador precisa de dois 

 
Custo   Nome    VP 

dois espaços vazios adjacentes. Em seguida, os outros jogadores, respeitando o sentido dos ponteiros 
do relógio a partir do construtor, podem da mesma maneira, cada um deles, construir um edifício, a 
custo normal.  

Nota: Nenhum jogador pode construir mais do que um edifício por ronda. 

Para mais informações sobre cada tipo de edifício e as suas funções por favor ver a página 8 destas 
regras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo para 4 jogadores 

 

 

(O presidente tira 3 
colonos, o 2º jogador 2 e os 
3º e 4º jogadores tiram 1 
colono cada). 
 

 

 

Cada jogador pode colocar 
todos os seus colonos em 
novos círculos vazios. 
 

No final fase da 
Presidência: 

Coloca novos colonos no 
barco dos colonos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente 
2º Jogador 
3º Jogador 
4º Jogador 
Presidente 
2º Jogador 

 

Acção: 
Cada jogador 
pode 
construir um 
edifício. 
 
Privilégio: 
O construtor 
paga menos  
uma moeda. 

 

Acção: 
Cada jogador 
tira e coloca 
um colono 
pela ordem 
de jogar 
 
Privilégio: 
O presidente 
pode tirar 
um colono 
adicional 
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Pedreira 

Cada pedreira ocupada que um jogador possua, diminui o custo de construção de um edifício em 1 
moeda de ouro. O limite para essa redução está afixado no tabuleiro de jogo: Os jogadores que 
construam os edifícios descritos na primeira coluna da tabela podem reduzir o seu custo até ao 
máximo 1 moeda de ouro (1 pedreira ocupada), na segunda coluna até ao máximo de 2 moedas de 
ouro (2 pedreiras ocupadas), na terceira coluna até ao máximo de 3 moedas de ouro (3 pedreiras 
ocupadas), e na quarta coluna, até ao máximo de 4 moedas de ouro (4 pedreiras ocupadas). O 
privilégio do construtor (redução de 1 moeda de ouro) é adicional à redução das pedreiras, mas o 
custo por um edifício não pode ser reduzido abaixo de zero. O jogador com 3 pedreiras ocupadas paga 
os seguintes custos: construção da cabana (constrution hull), 1 moeda de ouro; escritório (Office), 3 
moedas de ouro; porto (harbor), 5 moedas de ouro; câmara municipal (city hall), 7 moedas de ouro. 

Notas: 

 Não esquecer da função especial da universidade (university). 

 Se o construtor não construir um edifício, não recebe 1 moeda de privilégio! 

 Não é possível construir mais do que 12 espaços na cidade. O jogador que não tenha espaços 
vazios na cidade, não pode construir mais edifícios. 

 

O PRODUTOR (Fase de Produção – produção de mercadorias) 

O jogador que escolher esta função tira mercadorias da provisão, de acordo com a sua capacidade de 
produção e coloca-as na rosa-dos-ventos, no seu tabuleiro de jogador. Assim, a rosa-dos-ventos, 
contêm o dinheiro, as mercadorias e colonos extra. De seguida, os outros jogadores tiram mercadorias 
da provisão, de acordo com as suas capacidades de produção, no sentido dos ponteiros do relógio a 
partir do produtor. 

Mais detalhes sobre a capacidade de produção ver página 8 -  “Produção dos Edifícios”. 
 

Como última obrigação, o produtor tira uma mercadoria adicional da provisão (das que tem 
capacidade de produzir), como o seu privilégio. 
 

Notas: 

 Não esquecer da função especial da fábrica (factory). 

 Se o tipo de mercadoria, que o jogador produz, se esgotou na provisão, o jogador não pode tirar 
qualquer peça dessa mercadoria, o que significa que não produziu; 

 Se o produtor não produzir mercadorias, não receba 1 mercadoria extra (privilégio). 

 

O COMERCIANTE (Fase de Comércio – vender mercadorias) 

O jogador que escolheu esta função, pode vender imediatamente uma mercadoria à 
câmara do comércio (trading house). Ele posiciona a mercadoria vendida em 
qualquer espaço vazio na Câmara do Comércio e recebe do banco o preço associado 
à mercadoria que vendeu (0 a 4 moedas de ouro) mais 1 moeda de ouro como 
privilégio. De seguida, no sentido dos ponteiros do relógio a partir do comerciante, 
cada um dos outros jogadores, pode vender uma mercadoria á Câmara do Comércio 
pelo preço afixado na tabela, assim exista lugar para ela na casa do comércio.  

A Fase do comércio termina, quando todos os jogadores tenham tido uma oportunidade de vender ou 
quando a casa do comércio estiver cheia de mercadorias. 
 

Durante a venda, devem ser observadas as seguintes regras: 

 A Câmara do Comércio só tem espaço para 4 mercadorias. Quando estiver cheia, nenhum outro 
jogador pode vender mercadorias, durante esta Fase de comércio; 

 A Câmara do Comércio só compra tipos diferentes de mercadorias (excepção: escritório – “office”). 
 

Como última obrigação, o comerciante esvazia a casa do comércio, se esta estiver cheia com 4 
mercadorias, colocando-as separadamente no stock respectivo. Se existir menos do que 4 mercadorias 
na Câmara do Comércio, essas mercadorias permanecem aí. Será mais difícil vender mercadorias na 
próxima Fase de Comércio, por causa do tipo de mercadorias já existentes na Câmara de Comercio e 
pelo menor número de lugares disponíveis para receber mercadorias.  
 

Nota: 

 Não esquecer das funções especiais dos mercados pequenos e grandes (small e large markets) e do 
escritório (office); 

 Se o comerciante não vender qualquer mercadoria, não recebe a moeda de ouro extra como 
privilégio; 

 O jogador pode vender milho à Câmara do Comércio, mesmo que não receba dinheiro por essa 
venda. 

 

O custo de construção pode 
ser reduzido com a 
ocupação das pedreiras. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: o produtor é a função 
mais rica no jogo. Os jogadores 
devem ter cuidado para não 
ajudar os seus opoentes mais 
do que eles próprios, ao assumir 
esta função! 

 

 
 

 

 

 

 

 

A Câmara do Comércio só 
compra mercadorias 
diferentes (excepto escritório) 

 

No final da Fase de Comércio: 

Esvazia toa da câmara do 
comércio. 

 

 

 

 

 

Acção: 
Os jogadores 
tiram caixas 
de 
mercadorias 
da provisão 
 
Privilégio: 
O produtor 
tira mais 
uma caixa 

 

Acção: 
Os jogadores 
podem 
vender no 
máximo 1 
caixa 
 
Privilégio: 
Tira 1 moeda 
de ouro a 
mais com a 
sua venda 
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O CAPITÃO (Fase do Capitão – envio de mercadorias) 

O capitão é quem tem a incumbência de enviar as mercadorias para mundo. Isto significa que o 
capitão é o primeiro a carregar as mercadorias para os barcos de carga. Seguido depois pelos outros 
jogadores, no sentido dos ponteiros do relógio a partir do capitão. 
 

Nota: Na Fase do Capitão, cada jogador pode vir a ter vários turnos para carregar mercadorias nos barcos 
de carga. Quando é o turno de um jogador para carregar mercadorias para os barcos de carga, deve fazer o 
carregamento, caso este seja possível. Contudo, o jogador só pode carregar mercadorias de um só tipo, 
durante num turno de carregamento. No seus turnos, um jogador pode escolher livremente qual a 
mercadoria daquelas que pode carregar. 
 

A Fase do Capitão contínua, no sentido dos ponteiros do relógio, em volta da mesa, enquanto, pelo 
menos, um jogador tenha mercadorias que possa carregar. 
 

Regras do Carregamento/Envio 

No envio de mercadorias, os jogadores devem observar as seguintes regras: 

 Cada barco de carga só transportará mercadorias de um só tipo; 

 Os jogadores não podem carregar num barco mercadorias do mesmo tipo, que já estejam a ser 
transportadas pelos outros dois barcos de carga; 

 Os jogadores não podem carregar mercadorias para um barco que já esteja cheio; 

 No seu turno, o jogador deve carregar mercadorias para o barco, se o conseguir fazer. Contudo, só 
pode carregar um só tipo de mercadoria e só para um barco; 

 Quando o jogador carrega mercadorias de um tipo, deve-o fazer nas quantidades máximas que 
puder. Um jogador não pode reter mercadorias quando existam espaços livres no barco que 
transporta o tipo de mercadorias que o jogador tem. Se um jogador tem um tipo de mercadorias que 
podem ser carregadas em vários barcos vazios, ele têm de escolher o barco onde pode carregar o 
maior número de mercadorias desse tipo, não deixando nenhuma para trás, caso seja possível; 

 Se o jogador tem vários tipos de mercadorias que pode carregar, pode escolher livremente, quais as 
mercadorias a carregar. Não precisa de escolher as mercadorias que têm em maior número de 
caixas. 

 

PV (Pontos de Vitória) 

Por cada mercadoria (cada caixa, não cada tipo de mercadoria) que o jogador carregue para o barco, 
ganha 1 ponto de vitória, na forma de fichas de pontos de vitória com o valor 1. Quando se carregam 
mercadorias para dentro dos barcos de carga, todos os tipos de mercadorias têm o mesmo valor, 1 
ponto de vitória por caixa carregada. A diferenciação dos valores das mercadorias utilizada na Fase de 
Comércio, não se aplica nesta fase. Quando o capitão faz o seu primeiro carregamento de um tipo de 
mercadorias, recebe como privilégio um ponto de vitória adicional. Não recebe pontos adicionais por 
cada carregamento subsequente que faça. 

Ao contrário do dinheiro e das mercadorias, o jogador guarda os seus pontos de vitória de forma 
secreta. O jogador coloca os seus pontos de vitória, com a face virada para baixo, na sua rosa-dos-
ventos. Durante o jogo, os jogadores devem converter 5 peças de pontos de vitória com o valor 1, em 
uma única peça de valor 5. 
 

Armazenagem de Mercadorias 

Quando não for possível carregar mais mercadorias nos barcos de carga, os jogadores têm de 
armazenar as mercadorias que restarem na sua rosa-dos-ventos. Cada jogar pode armazenar uma 
mercadoria (uma caixa) na sua rosa-dos-ventos. Para todas as outras mercadorias que restarem, cada 
jogador têm de encontrar lugar num dos seus armazéns (warehouses) pequenos ou grandes. Se o 
jogador não tiver espaços suficientes no armazém (warehouse), têm de colocar todas as mercadorias, 
que não conseguiu armazenar, de regresso ao seu stock (ver mais informações em armazém pequeno. 

Como última obrigação, o capitão descarrega todos os barcos que estejam completamente carregados, 
colocando separadamente, as mercadorias de regresso aos seus respectivos stocks. Os barcos 
praticamente cheios ou vazios permanecem como estão até à próxima Fase do Capitão. Será mais 
difícil carregar mercadorias na próxima Fase do Capitão, por causa do tipo de mercadorias que já estão 
nos barcos e pelo menor número de espaços disponíveis para carregar. 
 

Notas: 

 Não esquecer das funções especiais dos pequenos e grandes armazéns, do porto (harbor) e do cais (wharf); 

 Se o jogador não conseguir armazenar todas as suas mercadorias, pode escolher quais as mercadorias a 
armazenar e quais as mercadorias que regressam ao stock; 

 O capitão só ganha um ponto de vitória extra, como o seu privilégio, independentemente de quantos mais 
tipos de mercadorias consiga carregar. Se não conseguir carregar nenhuma mercadoria, não recebe o 
ponto extra; 

 Só no final da Fase do Capitão, é que os jogadores verificam a sua capacidade de armazenamento das mercadorias. Os 
jogadores armazenam as mercadorias adquiridas nas outras fases, na sua rosa-dos-ventos, sem qualquer limite, até à 
próxima Fase do Capitão. 

 
 
 

Cada barco de carga só transporta 
mercadorias de um só tipo, mas 
não transporta mercadorias que já 
estejam noutros barcos. 
 

Quando nenhum jogador consegue 
carregar mais mercadorias, a fase 
de capitão termina e o capitão 
esvazia todos os barcos 
preenchidos. 
 

Armazenagem de mercadorias! 

Só uma caixa por jogador 

(excepção armazéns!) 
 

Exemplo da Fase de Capitão (4 
jogadores) 

Ana, é o capitão e começa o 
carregamento. Ela tem 2 milhos e 6 
açúcares. Os barcos de 5 e 7 espaços 
estão vazios, e o barco com 6 espaços, 
tem 3 milhos. Ana tem de carregar os 
seus 2 milhos ou os seus 6 açúcares. Ela 
escolhe o açúcar e carrega as suas  6 
caixas no barco de 7 espaços (ela não 
podia escolher o barco de 5 espaços, 
uma vez que não podia carregar todos os 
6 açúcares). Ela recebe 7 pontos de 
vitória (6+1 pelo privilégio de ser o 
capitão). 

Bob, é quem se segue, tem 2 açúcares e 
3 tabacos. Ele escolhe carregar o açúcar 
e coloca 1 caixa no barco de 7 espaços, 
completando a sua carga (ele não pode 
carregar o outro açúcar, uma vez que já 
não há espaço livre). Ele podia, em vez 
disso, ter escolhido carregar os seus 3 
tabacos no barco de 5 espaço que está 
vazio, mas tem esperança de os vender, 
mais tarde, á Câmara do Comércio. Ele 
recebe 1 ponto de vitória. 

Chris, é a próxima a jogar e tem 2 milhos 
e 1 tabaco. Escolhe carregar o tabaco e 
carrega 1 caixa nono barco de 5 espaços, 
que está vazio. Ela recebe 1 PV. 

David, é a seguir, tem 1 milho e 5 
índigos. Tem de carregar o milho no 
barco de 6 espaços, já que não tem 
espaço para o seu índigo. Recebe 1 PV. 

Anna, tem agora outro turno. Agora, ela 
tem de carregar os 2 milhos no barco de 
6 espaços, ganhando 2 pontos mais. 

Bob, não tem agora outra escolha se não 
carregar os seus 3 tabacos no barco de 5 
espaços, ganhando mais 3 PV. 

Chris e David, têm mercadorias, mas não 
têm espaços disponíveis para as 
carregar. Ana e Bob não têm mais 
mercadorias. Assim termina o 
carregamento. 

A seguir, Chris e David, têm de 
armazenar as suas mercadorias que 
sobraram. Uma vez que ambos têm mais 
do que 1, terão de armazenar as 
ascendentes no armazém ou perde-las. 
Finalmente, Ana, descarrega os dois 
barcos que estavam cheios: os barcos de 
6 espaços e o de 7 espaços. O barco com 
5 espaços mantém a bordo a carga de 4 
tabacos. 

Acção: 
Os jogadores 
devem 
carregar 
caixas nos 
barcos de 
carga 
 
Privilégio: 
Capitão 
recebe 1 PV 
adicional 
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O PROSPECTOR 

O jogador que escolheu esta função, não realiza qualquer acção, mas recebe como privilégio, 1 moeda 
de ouro do banco. 

 

Uma nova ronda… 

Depois de o último jogador da ronda ter escolhido uma função e de todos os jogadores terem 
completado a realização da acção, se existir alguma para realizar, a jogada termina.  

Agora, o governador tira 3 moedas de ouro do banco e coloca uma, em cada um dos três placards de 
função que não foram seleccionados durante a ronda. As moedas são colocadas, independentemente 
do número de moedas que já possam estar nos placards. Os placards de funções com mais moedas, 
vão-se tornar mais atractivos aos jogadores, uma vez que eles recebem as moedas, adicionalmente ao 
privilégio do placard. 

Por exemplo, o jogador escolhe o placard de prospector com 2 moedas de ouro, ele receberá 3 moedas 
de ouro pela sua façanha. 

Por fim, os jogadores devolvem os placards de função que tinham escolhido à área ao lado do 
tabuleiro de jogo, e o governador dá o placard de governador ao jogador que se encontra ao seu lado 
esquerdo. O novo governador começa a próxima ronda, escolhendo um placard de função. 

 

FIM DO JOGO 

O jogo termina, no final de uma ronda, em que pelo menos uma das seguintes condições se verifique: 

 No final da Fase da Presidência, não existir colonos suficientes para encher o barco dos colonos 
como é exigido; 

 Durante a Fase de Construção, pelo menos um jogador constrói o seu 12º espaço de cidade; 

 Durante a Fase do Capitão, a última ficha de pontos de vitória é tirada. Quando se esgotam as 
fichas de pontos de vitória, os jogadores não deixam de ganhar os pontos de vitória, pelo que 
devem marcá-los num papel; 

 

Agora, os pontos de vitória são somados com a ajuda de um papel e uma caneta. Cada jogador 
adiciona: 

 O valor das suas fichas de pontos de vitória (incluindo aqueles que já tenham sido anotados no 
papel) + 

 O valor dos pontos de vitória dos seus edifícios (valor a vermelho acastanhado no canto superior 
direito) + 

 Os pontos de vitória extra pelos seus edifícios grandes, quando ocupados. 

 

Nota: A pontuação dos edifícios é somada mesmo quando estes não estão ocupados. Assim, por 
exemplo, os cinco edifícios grandes marcam 4 pontos de vitória, cada um deles, mesmo quando não 
estão ocupados. 

Os cinco grandes edifícios só dão os pontos extra de vitória, quando estão ocupados! 

 

O jogador com o maior número de pontos de vitória é o vencedor! Se dois ou mais jogadores 
estiverem empatados com o maior número de pontos, o jogador que em conjunto tiver mais moedas 
de ouro e mercadorias é o vencedor (1 mercadoria =1 moeda de ouro). 

 

 
 

 
 

Fim da Ronda 

Posiciona 1 moeda de ouro 
em cada um dos três placards 
não usados. 

Devolve todos os placards 
usados. 

Dá o governador ao jogador 
que se segue no sentido dos 
ponteiros do relógio, que é 
quem começa a próxima 
ronda. 

 

FIM DO JOGO: 

O jogo termina, quando: 

 não há colonos suficientes 
para preencher o barco 
dos colonos. 

 pelo menos um jogador, 
construiu o seu 12º 
espaço de cidade. 

 esgotaram-se as fichas dos 
pontos de vitória. 

 

 

Cada jogador adiciona  

 as suas ficha de pontos de 
vitória + 

 os pontos de vitória dos 
seus edifícios + 

 os pontos de vitória extras 
pelos seus grandes 
edifícios  
(quando ocupados!) 

 

O jogador com mais pontos 
de vitória é o vencedor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acção: 
Nenhuma! 
 
Privilégio: 
1 moeda de 
ouro do 
banco 
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OS EDIFÍCIOS 

Para todos os edifícios: 

 Cada jogador pode construir cada edifício apenas uma vez. 

 Quando pelo menos um colono, está no edifício, este é considerado ocupado. Só edifícios 
ocupados podem ser usados ou têm valor (excepção: pontos de vitória); 

 Onde o edifício é colocado na cidade, não tem qualquer impacto no jogo. Um edifício é colocado 
num espaço vazio da cidade. Um edifício grande requer dois espaços adjacentes vazios na cidade. 
Um edifício pode ser movido dentro da cidade para que seja possível arranjar espaço livre para 
colocar um edifício grande. No entanto, como acontece com fichas das plantações e da pedreira na 
ilha, um jogador não pode remover um edifício da cidade (para, por exemplo, arranjar lugar para 
outro edifício ou prolongar o jogo); 

 O número vermelho acastanhado no canto superior direito de cada edifício, indica a quantidade de 
pontos de vitória que o edifício vale (ocupado ou não ocupado) no final do jogo; 

 O número do primeiro círculo, representa o custo de construção do edifício. Uma vez construído, o 
custo do edifício não tem qualquer significado no jogo. 

 

Os Edifícios de Produção (azul, branco, castanho claro e escuro) 

A produção de certas mercadorias, requer a existência conjunta de edifícios de produção e plantações: 

 Nas fábricas de processamento de índigo (índigo plant), as plantas índigo são tratadas para 
produzirem tintura de índigo (caixas de mercadorias azuis); 

 No moinho do açúcar (sugar mill), as canas do açúcar são moídas para se obter açúcar (caixas de 
mercadorias brancas); 

 No armazém do tabaco (tabaco storage), o tabaco é trabalhado para se obter os fragmentos do 
tabaco (caixas de mercadorias castanhas claras); 

 No torrador de café (Coffee roaster), os grãos de café são queimados para se obter o pó do café 
(caixas de mercadorias castanhas escuras). 
 

 Nota: Não existe qualquer meio de produção necessário para o milho. O milho (caixas amarelas) 
vem directamente da plantação sem qualquer necessidade de processamento. Isto significa que, na 
Fase de Produção, plantações de milho ocupadas produzem milho directamente (caixas amarelas). 

 

O número de círculos num edifício produtivo, indica o número máximo de mercadorias, que o edifício 
pode produzir, quando esses círculos têm colonos. Claro que, o jogador tem também de ter, 
plantações suficientemente ocupadas do tipo apropriado, para produzir as matérias-primas 
necessárias à produção das mercadorias, nos edifícios de produção. 

 

 
 

Os Edifícios 

 

O jogador só pode construir 
um de cada tipo de edifico. 

 

Só edifícios ocupados têm 
algum uso ou valor (excepto 
para o valor de Pontos de 
Vitória no final do jogo). 

 

 

 

 

 

 

Os Edifícios de Produção 

 
Para o milho, não existe 
nenhum edifício produtivo. 

 

Os círculos nos edifícios de 
produção, indicam o número 
máximo de mercadorias, que 
o edifício produz. 

 

 

Exemplo 

O jogador produz as 
seguintes mercadorias: 

 

 
(1) 2 caixas de milho (uma 

vez que a 3ª plantação de 
milho não está ocupada). 
 

 
(2) 1 caixa de tabaco (uma 

vez que o 2º círculo no 
armazém de tabaco não 
tem colono). 

 

 
(3) 3 caixas de açúcar (uma 

vez que a 4ª plantação de 
açúcar não está ocupada). 
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OS EDIFÍCIOS BEGE 

Existem 17 edifícios beges (diferentes): há dois por cada um dos 12 edifícios pequenos e um por cada 
um dos 5 edifícios grandes. 

A função especial dos edifícios bege permite aos jogadores quebrar com as regras normais do jogo. 
Por exemplo, o proprietário de um escritório (office) ocupado pode vender à câmara do comércio, um 
tipo de mercadoria, que já esteja lá. 

Se não quiser, um jogador não é obrigado a usar a função especial de um edifício bege ocupado 
(importante com o cais – wharf – ver a seguir). 

 

Mercado Pequeno (small market) 

Quando na Fase de Comércio, o proprietário de um pequeno mercado ocupado vende mercadorias, 
recebe do banco uma moeda de ouro extra. 

Exemplo: Ana vende um milho e recebe 1 moeda de ouro. 

 

Quinta (Hancienda) 

No seu turno, na Fase de Colonização, o proprietário de uma quinta ocupada pode, antes de tirar uma 
ficha de plantação, com a face virada para cima, tirar uma ficha de plantação adicional de qualquer 
monte com a face virada para baixo (a que se encontra no topo do monte), e coloca-a num espaço 
vazio da sua ilha. A seguir, ele pode realizar o seu turno normal na fase. 

Nota: se um jogador escolher em tirar a ficha com a face virada para baixo, tem de colocá-la 
imediatamente num espaço vazio da sua ilha. Não a pode descartar. Se o jogador também detém uma 
cabana (construction hut), poderá retirar uma pedreira, em vez da ficha de plantação com a face 
virada para baixo. Se o colono é proprietário uma quinta, só pode tirar uma pedreira. 

 

Cabana (construction hut) 

Na Fase de Colonização, o proprietário de uma cabana ocupada, pode colocar uma pedreira na sua 
ilha, em vez de uma ficha de plantação, com a face virada para cima. 

Nota: Se o colono é proprietário de uma cabana, só pode tirar uma pedreira. 

 

Armazém Pequeno (small warehouse) 

Como já descrito no Capitão, os jogadores têm de armazenar as suas mercadorias que não foram 
carregadas, no final da Fase de Capitão. Se um jogador não tiver espaço suficiente para armazenar, 
tem de devolver as mercadorias às provisões de mercadorias. 

O proprietário de um armazém pequeno ocupado, pode armazenar, no final da Fase de Capitão, 
adicionalmente à única caixa de mercadoria que lhe é permitida armazenar na rosa-dos-ventos, todas 
as caixas de um tipo de mercadoria, à sua escolha. O armazém protege o jogador de devolver 
mercadorias à provisão. Isto não protege o jogador de ser obrigado a carregar as mercadorias para 
dentro dos barcos de carga. 

Nota: as mercadorias escolhidas para armazenar não são fisicamente armazenadas na ficha de 
armazém pequeno, mas na rosa-dos-ventos. 

  

Hospício (Hospice) 

Durante a Fase de Colonização, quando o proprietário de um hospício ocupado, posiciona uma ficha 
de plantação ou de pedreira na sua ilha, pode tirar um colono da provisão de colonos e coloca-o nesta 
ficha. 

Nota: Se o jogador também for proprietário de uma quinta ocupada e escolhe tirar a ficha adicional a 
com a face virada para baixo ou a pedreira, não lhe é atribuído um colono para essa ficha extra.  

Se não existirem mais colonos na provisão dos colonos, pode tirar um colono do barco dos colonos. Se 
também ai não existirem colonos, então não tira qualquer colono. 

 

Escritório (office) 

Quando, na Fase de Comércio, o proprietário de um escritório ocupado, vende uma mercadoria à 
câmara do comércio, esta não precisa de ser diferente das mercadorias que já lá estão. Se a câmara do 
comércio estiver cheia, o jogador não pode vender mercadorias. 

Exemplo: a câmara do comércio já tem uma caixa de tabaco. Bob é proprietário de um escritório 
ocupado, e no seu turno, vende um tabaco á câmara do comércio. Chris é proprietária de outro 
escritório. No seu turno, este está ocupado, pelo que ela também pode vender um tabaco à câmara do 
comércio. 

 

 

Os edifícios Bege 

 A função especial pode ser 
usada para alterar as regras 

 Não precisam de ser usados 

 

 

 

 
 

 
+1 Moeda de ouro na venda 

 

 
+1 Plantação na Fase de 
Colonização 

 
 

 

 
Pedreira em vez da plantação 

 

 
+1 Tipo de mercadoria pode 
ser armazenado 

 

 

 

 

 

 
+1 Colono com a 
plantação/pedreira 

 

 

 

 

 
Vender mercadoria que já 
existe na câmara do comércio 
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Mercado Grande (large market) 

Quando, na Fase de Comércio, o proprietário de um mercado grande ocupado vender uma 
mercadoria, recebe do banco 2 moedas de ouro extra. 

Nota: se o jogador for proprietário de ambos os mercados, pequeno e grande, recebe mais uma moeda 
extra, ou seja 3 moedas de ouro, quando vende mercadorias à câmara do comércio. 

 

Armazém Grande (large warehouse) 

No final da Fase do Capitão, o proprietário de um armazém grande ocupado, pode armazenar, 
adicionalmente à única caixa de mercadoria que lhe é permitido armazenar na sua rosa-dos-ventos, 
todas as caixas de 2 tipos de mercadoria, á sua escolha. 

Nota: se o jogador for proprietário de ambos os armazéns, pequeno e grande, pode armazenar todas 
as caixas de 3 tipos de mercadorias, á sua escolha. 

 

Fábrica (factory) 

Se, na Fase de Produção, o proprietário de uma fábrica produzir mercadorias de mais do que um tipo, 
recebe do banco: 1 moeda de ouro pela produção de 2 tipos de mercadorias, 2 moedas por 3 tipos de 
mercadorias, 3 moedas por 4 tipos de mercadoria e 5 moedas por todos os 5 tipos de mercadorias 
existentes.  

O número de caixas produzidas não tem qualquer significado. 

Exemplo: David, é proprietário de uma fábrica ocupada, tem 3 plantações de milho ocupadas, 3 
plantações de açúcar ocupadas, 1 plantação de tabaco ocupada e os respectivos edifícios de produção 
com os necessários colonos. Ele produz 2 caixas de açúcar e 1 caixa de tabaco, uma vez que não há 
milho e só há 2 caixas de açúcar disponíveis na provisão. Assim, recebe do banco 1 moeda de ouro pela 
produção de 2 tipos de mercadorias. 

 

Universidade (university) 

Durante a Fase de Construção, quando o proprietário de uma universidade ocupada, construir um 
edifício na sua cidade, pode tirar um colono da provisão de colonos e colocá-los na nessa ficha. 

Nota: Se o jogador construir um edifício de produção com mais do que um círculo, só pode tirar um 
colono. Se não existirem mais colonos na provisão de colonos, o jogador pode tirar um colono do barco 
dos colonos. Se também aí não existir nenhum colono, então não tira qualquer colono. 

 

Porto (harbor) 

Durante a Fase de Capitão, cada vez que o proprietário dum porto ocupado carregar mercadorias num 
barco de carga, ganha um ponto de vitória extra. 

Exemplo: o proprietário de um porto ocupado (e de um cais ocupado) só consegue carregar 3 dos seus 
5 tabacos no “barco do tabaco”, uma vez que estes 3, enche-o: o jogador ganha 3+1 pontos de vitória. 
No seu turno seguinte, ele carrega os seus 2 açúcares no “barco do açúcar”: ganha 2+1 pontos de 
vitória. No seu próximo turno de carregamento, usou o seu cais para pôr os restantes 2 tabacos na 
provisão: o jogador ganha agora 2+1 pontos de vitória. Assim, nesta fase de capitão, o jogador ganhou 
3 pontos extra com o uso do seu porto e 2 pontos extra com o seu cais. 

 

Cais (wharf) 

Durante a Fase do Capitão, quando um jogador com um cais ocupado, tem de carregar mercadorias, 
em vez de as carregar para o barco de carga, pode colocar todas as mercadorias de um tipo na 
provisão de mercadorias e ganha os pontos de vitória apropriado, como tivesse efectuado o 
carregamento para um barco de carga. É como se o jogador tivesse um barco imaginário com 
capacidade ilimitada ao seu dispor. 

Durante a Fase do Capitão e no seu turno, o jogador, tem sempre que possa, de carregar mercadorias 
para um barco de carga, excepto se escolher usar o seu cais e “carregar” as mercadorias para o seu 
barco imaginário. 

O cais só pode ser usado pelo seu proprietário, uma única vez por Fase do Capitão, mas é o jogador 
que escolhe, quando o quer usar, se o quiser usar. Este barco imaginário só aceita um tipo de 
mercadoria, cujo tipo tem de ser idêntico a uma mercadoria, que já esteja num dos três barcos de 
carga ou num outro barco imaginário de outro proprietário de um cais. 

Nota: Quando o jogador usar o seu cais, é obrigado a carregar todas as caixas de mercadorias do tipo 
que escolheu de entre as que tem. Contudo, o jogador não é obrigado a escolher o tipo de mercadoria 
que tem em maior quantidade. 

O barco imaginário ancorado no cais tem uma capacidade para 11 caixas. 

 

 

 
+2 Moedas de Ouro com a 
venda 

 

 
+2 Tipos de mercadoria 
podem ser armazenados 

 

 
+0/1/2/3/5 Moedas de ouro 
com a produção 

 

 

 

 

 

 

 
+1 Colono com a construção 

 
 

 

 

+Pontos de vitória com o 
carregamento 
 

 

 

 

 
= Ao teu próprio barco de 
carga 

 

No exemplo com o porto em 
cima, vamos assumir que o 
jogador usou o seu barco do 
cais para posicionar todas as 
5 caixas de tabaco na 
provisão. Nesse caso, o 
“barco do tabaco” 
provavelmente não estaria 
cheio no final da fase do 
capitão, e, por isso, não 
esvaziado como foi no 
exemplo em cima.  
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OS EDIFÍCIOS GRANDES 

Os cinco edifícios que se segue, têm apenas um exemplar disponível para cada um deles no jogo. Cada 
um, precisa de dois espaços adjacentes para serrem construídos, mas contam como sendo um edifício. 

Nota: Quando, nestas regras, se menciona “edifícios grandes”, estamos a referi-nos aos cinco edifícios 
cuja descrição se segue. 

 

Edifício Associativo (guild hall) 

O proprietário do edifício associativo ocupado, ganha, no fim do jogo, 1 ponto de vitória adicional por 
cada edifício de produção pequeno (ocupado ou não), na sua cidade (= pequena fabrica de índigo e 
moinho pequeno de açúcar), e 2 pontos de vitória adicionais por cada edifício de produção grande 
(ocupado ou não), na sua cidade (= fábrica índigo, moinho de açúcar, armazém de tabaco e torrador 
de café). 

Exemplo: no final do jogo, o proprietário de um edifício associativo ocupada que tenha também um 
pequeno e grande moinho de açúcar, uma fábrica pequena de índigo, e o torrador de café, na sua 
cidade: o jogador ganha 6 pontos de vitória adicionais. 

 

 

Residência (residence) 

No final do jogo, o proprietário da residência ocupada, ganha pontos de vitória adicionais pelas 
plantações e pedreiras que tenha colocado na sua ilha. 

Até 9 espaços de ilha ocupados, o jogador ganha 4 pontos de vitória; 

Por 10 espaços de ilha ocupados, o jogador ganha 5 pontos de vitória; 

Por 11 espaços de ilha ocupados, o jogador ganha 6 pontos de vitória. 

Por todos os 12 espaços ocupados, o jogador ganha 7 ponto de vitória. 

Exemplo: no fim do jogo, o proprietário da residência ocupada, tem 10 dos seus 12 espaços de ilha 
ocupados com plantações e pedreiras: o jogador ganha 5 pontos de vitória adicionais. 

 

 

Fortaleza (fortress) 

No final do jogo, o proprietário da fortaleza ocupada, ganha um ponto de vitória adicional por cada 
três colonos no seu tabuleiro de jogador. 

Exemplo: No fim do jogo, o proprietário da fortaleza ocupada, tem um total de 20 colonos nas suas 
plantações, pedreiras, edifícios e na sua rosa-dos-ventos. O jogador ganha 6 pontos de vitória 
adicionais. 

 

 

Alfândega (customs house) 

No final do jogo, o proprietário da alfândega ocupada, ganha um ponto de vitória adicional por cada 
quatro pontos de vitória que tenha adquirido durante o jogo. O jogador deve contar apenas as suas 
fichas de pontos de vitória (e qualquer ponto de vitória registado num papel, depois de as fichas de 
pontos terem acabado, mas antes do final do jogo). O jogador não soma os pontos de vitória ganhos 
pelos seus edifícios no final do jogo. 

Exemplo: No final do jogo, o proprietário da alfândega ocupada tem 23 pontos de vitória acumulados 
em fichas: o jogador ganha 5 pontos de vitória adicionais. 

 

 

Câmara Municipal (city hall) 

No final do jogo, o proprietário da câmara municipal ocupada, ganha um ponto de vitória adicional por 
cada edifício bege (ocupado ao não) na sua cidade (a própria câmara conta!). 

Exemplo: No final do jogo, o proprietário da câmara municipal ocupada também tem: a quinta, o 
porto, o escritório, a cabana, o armazém grande e a residência. O jogador ganha 7 pontos de vitória 
adicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+1 ou +2 pontos de vitória 
por cada edifício de produção 
pequeno ou grande 

 

 

 
+ 4-7 Pontos de vitória         
por <= 9/10/11/12 espaços 
preenchidos da ilha 
 

 

 
+1 Ponto de vitória por cada 
3 dos teus colonos 
 

 
+1 PV por cada 4 fichas 

 

 
+1 Ponto de vitória por cada 
um dos seus edifícios bege 
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REGRAS PARA 2 JOGADORES 

Aplicam-se todas as regras do jogo básico, com as seguintes excepções: 

 

PREPARAÇÃO 

 Cada jogador tira 1 tabuleiro de jogador, 3 moedas de ouro e 1 ficha de plantação 
Jogador inicial: plantação índigo (+placard do governador) 
2º Jogador: plantação de milho 
 

 Remove do jogo três fichas de plantação de cada tipo (milho, índigo, açúcar, tabaco, café e 
pedreira) e devolve-as à caixa do jogo. 
Amontoa as restantes fichas de pedreira, baralha e amontoa as restantes fichas e posiciona 3 com a 
face para cima junto às pedreiras (sempre uma a mais do que o número de jogadores). 
 

 Quanto aos edifícios, posiciona um de cada edifício bege, dois de cada um dos seis diferentes 
edifícios de produção no tabuleiro de jogo. 
 

 Quanto aos pontos de vitória, posiciona 65 pontos de vitorio nas duas denominações como uma 
provisão. 

 

 Relativamente aos colonos, posiciona 40 colonos como uma provisão e mais dois no barco dos 
colonos (como nas regras básicas: mínimo = número de jogadores). 

 

 Posiciona apenas os barcos de carga de 4 e 6 espaços junto ao tabuleiro do jogo. 
 

 Remove do jogo duas caixas de cada mercadoria, devolve-as à caixa do jogo. Posiciona o resto 
como a provisão das mercadorias junto ao tabuleiro do jogo. 

 

 Posiciona a câmara do comércio e os sete placards (todos excepto um prospector), junto ao 
tabuleiro do jogo. 

 

MODO DE JOGAR 

O governador começa e escolhe um placard de função, que é executado por ambos os jogadores como 
no jogo básico. Os jogadores realizam turnos escolhendo placards de função até cada um tenha tirado 
três e todos os seis tenham sido executados como no jogo básico. O governado posiciona 1 moeda de 
ouro nos restantes (sete) placards, os jogadores devolvem aqueles que escolheram, o governador dá o 
placard de governador ao outro jogador e jogo prossegue como no jogo básico. 

 

FIM DO JOGO 

O jogo termina da mesma maneira que no jogo básico: no final de uma ronda, em que não há colonos 
suficientes para preencher o barco de colonos, a fichas de pontos de vitória esgotaram-se ou um 
jogador preencheu o seu 12 º espaço de construção da sua ilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por jogador: 

1 Tabuleiro de jogador, 3 
moedas de ouro, 1 plantação 
(índigo ou milho) 

 

Remover 3 Fichas de 
plantação (antes de iniciar o 
jogo, remover 3 fichas de ilha 
de cada tipo) 
 

Edifícios no tabuleiro do jogo 

(bege: 1 de cada; produção: 2 
de cada) 

 
 

 

Colonos: 40 + 2 no barco 
 

 

Barcos de Carga: 4 e 6 
espaços 
 

Mercadorias: remover 2 de 
cada tipo 
 

Câmara do comércio e 7 
placards de função 

 

 

Os jogadores jogam 
alternadamente 6 das 7 
funções, a seguir mudam o 
governador e o jogo 
prossegue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puerto Rico Anniversary – Versão Portuguesa: Paulo Santos Página 13 

 

1ª EXPANSÃO: Os Novos Edifícios 

Aplicam-se todas as regras do jogo básico com as seguintes excepções: 
 

PREPARAÇÃO 

Posiciona todos os edifícios de produção no tabuleiro do jogo como no jogo básico. 

Deita os 55 edifícios beges (Edif. Básicos: 2 de cada um dos 12 pequenos + 5 edifícios grandes; Novos 
Edifícios: 2 de cada um dos 12 pequenos + 2 grandes dos novos edifícios) junto ao tabuleiro do jogo. 

O jogador inicial começa e escolhe 1 edifício de todos os edifícios beges junto ao tabuleiro e 
posiciona-o no tabuleiro num espaço vazio apropriado (o custo do edifício tem de coincidir!). Se 
escolher um edifício pequeno, posiciona o segundo edifício do mesmo tipo em cima do primeiro 
acabado de posicionar: os edifícios pequenos são posicionados aos pares! (excepto num jogo com dois 
jogadores). Os jogadores continuam a posicionar edifícios no sentido dos ponteiros do relógio até que 
os espaços de todos os 12 pequenos e todos os 5 grandes edifícios bege estejam preenchidos. 
Posiciona os 26 edifícios não escolhidos (2 de cada 12 pequenos e 2 grandes) de regresso à caixa do 
jogo – eles não irão ser usados no jogo. 

Atenção: para os edifícios que custam 2, 5 e 8 moedas de ouro, os jogadores irão escolher dois 
diferentes de entre os quatro disponíveis para cada custo.  

Agora o jogo é jogado da mesma forma que no jogo básico… 

 

Aqueduto (Aqueduct) 

Se o proprietário de aqueduto ocupado produzir, pelo menos, 1 índigo na sua fábrica de 
processamento de índigo grande (não na pequena), tira uma caixa de índigo adicional. Similarmente, 
se ele produzir, pelo menos, 1 açúcar no seu moinho de milho grande (não no pequeno), tira uma 
caixa de açúcar adicional.  

Exemplo 1: o jogador produz 0 índigo na sua fábrica de índigo grande e 1 açúcar no seu moinho de 
açúcar pequeno, tira um total de 0 caixas de índigo e 1 de açúcar. 

Exemplo 2: o jogador produz 1 índigo na sua fábrica de índigo grande e 2 açúcares no seu moinho de 
açúcar grande: ele tira um total de 2 caixas de índigo e 4 de açúcar.  

 

Casa na Floresta (Florest house) 

No seu turno, na Fase de Colonização, o proprietário de uma casa na floresta pode posicionar uma 
floresta num espaço vazio da sua ilha, em vez de escolher uma das plantações disponíveis (ou 
pedreira, se isso for uma opção). Para fazer isso, tira uma qualquer ficha de plantação com a face 
virada para cima (não uma ficha de pedreira) e posiciona-a, com a face virada para baixo, num espaço 
vazio do seu tabuleiro de jogador. 

Quando construir um edifício (quer a casa na floresta esteja ou não ocupada), pode reduzir o custo do 
edifício em 1 moeda de ouro por cada duas florestas na sua ilha. Esta redução é adicional às reduções 
de construtor e pedreira, mas não vem com a coluna de restrições da pedreira. 

Nota: as florestas não têm espaços (ou não precisam) para os colonos. 

Exemplo: o jogador tem 6 florestas, 2 pedreiras ocupadas e é o construtor; para construir um armazém 
grande, ele não paga nada: 6 -1 (pelo construtor) –2 (pelas pedreiras) – 3(pelas floresta – não tem 
limite de coluna) = 0. 

Nota: se o proprietário de uma casa na floresta também tivesse… 

 Uma quinta ocupada, ele podia observar para a ficha que tira antes de decidir posicioná-la como 
uma floresta; 

 Uma biblioteca ocupada, ele podia escolher livremente, em posicionar não uma, ou ambas as 
fichas de florestas; 

 Um hospício ocupado e posiciona uma floresta, ele posiciona o colono na sua rosa-dos-ventos. 

 Uma vez posicionada no tabuleiro de jogador, um jogador não pode trocar uma plantação para uma 
floresta ou vice-versa. 

 

Mercado Negro (Black market) 

Quando o proprietário de uma mercado negro ocupado constrói um edifício, pode reduzir o custo de 
construção até 3 moedas de ouro, devolvendo um colono, uma mercadoria e/ou um Ponto de Vitória 
à provisão. 

Nota: o jogador pode escolher qual, se alguma, a devolver, mas não mais do que uma de cada. 
Também, não pode ficar com quaisquer moedas de douro disponíveis depois de construir. Assim, ele só 
pode usar o processo do mercado negro para construir o edifício. 

Exemplo: o proprietário de um mercado negro ocupado quer construir o porto (8 moedas de ouro), mas 
só tem 6 moedas. Ele devolve um índigo e um colono à provisão para ganhar 2 moedas que ele precisa 
para pagar o porto. Ele não poderia devolver uma ficha de PV para reduzir mais o custo, uma vez que 
ficaria com 1 moeda disponível. 

Dos 24 pequenos e 7 grandes 
edifícios beges diferentes, os 
jogadores escolhem, no 
sentido do ponteiro do 
relógio, quais os 12 pequenos 
e 5 grandes diferentes 
edifícios beges irão estar 
disponíveis no jogo. 

(através do custo de construção!) 

Exemplo: um jogador escolhe o 
mercado negro e posiciona ambos 
os edifícios do mercado negro no 
espaço de quinta do tabuleiro. Mais 
tarde, um jogador escolhe a quinta 
e posiciona ambas as quintas no 
espaço da cabana do tabuleiro. 
Agora, os edifícios da cabana e casa 
na floresta não podem ser 
escolhidos, uma vez que não há 
mais um espaço para pô-los no 
tabuleiro. 

 

 
+ 1 Mercadoria com a fábrica 
de Índigo/moinho de açúcar 
grandes 
 

 

 

 

 
Plantação florestal:  

2 floresta = -1 moeda de ouro 
na construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por cada 1 PV, mercadoria ou 
colono: -1 moeda de ouro na 
construção. 

Se um jogador devolver um 
VP ou um colono depois de 
satisfazer os requisitos do 
final do jogo, o jogo ainda 
está no final do jogo. 

O colono no mercado negro 
não pode ser o escolhido para 
devolver. 
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Depósito (Storehouse) 

No final da Fase de Capitão, o proprietário de um depósito pode, para além, de uma mercadoria que 
normalmente tem permissão de guardar, guarda três mercadorias (caixas) adicionais de qualquer tipo. 

Exemplo: o proprietário de um depósito ocupado também tem um armazém Grande: ele pode guardar 
todas as caixas de 2 tipos de mercadorias mais 4 caixas adicionais de quaisquer tipos de mercadorias. 

 

Hospedaria (Guest House) 

Na Fase da Presidência, o proprietário de uma hospedaria, pode posicionar até dois colonos na sua 
hospedaria. Mais tarde, pode mover estes hóspedes, no início, durante, ou no final de todas as outras 
fases para qualquer edifício, plantação, ou pedreira à sua escolha onde imediatamente vão trabalhar e 
devem permanecer até à próxima Fase de Presidência. Os hóspedes podem ser movidos na mesma ou 
em fases diferentes. 

Exemplo: no final da fase de capitão, o proprietário de uma hospedaria ocupada move um hóspede 
para o seu depósito e usas de imediato o depósito para guardar 3 mercadorias adicionais que 
permaneciam na sua rosa-dos-ventos. Mais tarde, ele escolhe o comerciante com a sua função e move 
o segundo hóspede para a sua biblioteca, para que possa duplicar o seu privilégio de comerciante. 
Estes dois hóspedes, como colonos normais, permanecem no depósito e na biblioteca até à próxima 
fase de presidência. 

 

Entreposto (Trading Post) 

Durante a Fase de Comércio, o proprietário de um entreposto ocupado pode escolher entre vender 
uma mercadoria à câmara do comércio ou o seu entreposto. Se escolher em vender uma mercadoria 
ao seu entreposto, pode vender qualquer mercadoria que tenha (mesmo uma que já haja na câmara 
do comércio) pelo preço normal, adicionando o bónus do comerciante, se ele for o comerciante. Ele 
posiciona a mercadoria vendida directamente na provisão. 

Nota: os mercados pequenos ou grandes não adicionam benesses quando um jogador vende para o 
seu entreposto. 

 

Igreja (church) 

Quando o proprietário de uma igreja ocupada constrói um edifício com a 2ª ou 3ª coluna, tira 1 ficha 
de Pontos de Vitória, e com a 4ª coluna, recebe 2 fichas de PV. 

Nota: um jogador não obtém PV por construir a própria igreja. 

 

Pequeno Cais (Small wharf) 

Um jogador com um pequeno cais ocupado pode carregar diferentes caixas de mercadorias durante 
um dos seus turnos durante a Fase de Capitão, mas só obtém 1 PV por cada duas caixas que carregue. 
Além disso, o jogador pode carregar tão pouco (pelo menos 1) ou tão mais quanto o desejar, e não 
precisa de carregar todas de um tipo. 

Nota: um jogador pode deter e usar os dois, um cais e um pequeno cais na mesma fase de capitão.  

 

Farol (Lighthouse) 

O farol é similar ao porto, mas o jogador obtém 1 moeda de ouro, em vez de 1 fichas PV extra. Se o 
proprietário de um farol ocupado também for o capitão, obtém uma moeda de ouro adicional. 

Nota: se o capitão tem um farol ocupado, tira uma moeda de ouro quer carregue ou não. 

 

Fábrica Especial (Specialty factory) 

A fábrica especial é similar à fábrica, mas premeia a produção de um tipo de mercadoria. O jogador 
tira moedas de ouro do banco igual ao número de mercadorias que produziu de um tipo menos 1: o 
tipo que ele produziu mais (excepto milho). 

Exemplo: o proprietário de uma fábrica especial ocupada produz 4 milhos, 3 açúcares e cafés. Assim, a 
fábrica especial dá-lhe 2 moedas de ouro: 3 (açúcares) – 1. 

 

Biblioteca (Library) 

O proprietário de uma biblioteca ocupada duplica o privilégio que recebe quando assume uma função. 
O colono primeiro pode tirar uma plantação ou uma pedreira. A seguir, depois de todos os outros 
jogadores terem escolhido as suas plantações, o colono pode tirar uma plantação de entre aquelas 
que restaram com a face para cima. Ele não pode tirar uma pedreira como o seu duplicar de privilégio. 

O produtor pode tirar 2 da mesma mercadoria ou 2 mercadorias diferentes. 

 

 

 
+3 Mercadorias armazenadas 

 

 
Até 2 colonos para mover 
livremente 

 

 

 

 

 
= o tua própria câmara do 
comércio 

Recomendamos que os 
jogadores escolham o 
escritório ou o depósito para 
usar no jogo, mas não os dois. 

 

 
0/1/2 PV ao construir 
 

 
= o teu próprio barco de 

carga (
 

 
 PV) 

 

 
+ Moedas no carregamento 
 

 
+ Mais moeda ao produzir 
 

 
Privilégio duplicado 

Nota: o proprietário da biblioteca e 
hospício, ambos ocupados, tira um 
colono só para a sua primeira ficha; 
se também tiver uma cabana 
ocupada, também pode tirar uma 
pedreira como a sua segunda ficha. 
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Centro de Congressos (Union Hall) 

Antes do proprietário de um centro de congressos carregar pela primeira vez na Fase de Capitão, tira 1 
ficha de PV por cada 2 da mesma mercadoria na rosa-dos-ventos. De seguida, o carregamento 
continua normalmente. 

Exemplo 1: o proprietário de um centro de congressos ocupado tem 3 milhos, 2 índigos e 1 café na sua 
rosa-dos-ventos. Ele tira 2 fichas de PV: 1 pelo milho e 1 pelo Índigo. 

Exemplo 2: o proprietário de um centro de congressos ocupado tem 4 milhos e 2 cafés na sua rosa-dos-
ventos. Ele tira 3 fichas de PV: 2 pelo milho e 1 pelo café. 

 

Estátua (Statue) 

Nenhum colono pode ser posicionado na estátua. A estátua vale 8 PV no final do jogo. 

 

Mosteiro (cloister) 

O proprietário de um mosteiro ocupado ganha PV extra pelos conjuntos de 3 fichas iguais de ilha. Por 
1 conjunto de 3 fichas iguais, ganha 1 PV, por 2 conjuntos de 3 fichas iguais, ganha 3 PV, por 3 
conjuntos de 3 fichas iguais, ganha 6 PV e por 4 conjuntos de 3 fichas iguais, ganha 10 PV (o máximo). 

Exemplo: o proprietário de um mosteiro ocupado tem 6 florestas, 3 pedreiras, 2 plantações de milho e 
uma plantação de café no final do jogo. Ele ganha 6 PV extra. Se tivesse uma plantação adicional de 
milho, em vez da plantação de café, teria ganho 10 PV. 

 

 

2ª EXPANSÃO: Os Nobres 

PREPARAÇÃO 

Os diferentes 7 novos edifícios beges e 1 novo edifício de produção podem ser usados com os 17 
diferentes edifícios beges do jogo básico e 14 diferentes edifícios beges da 1ª expansão. Posiciona 
estes edifícios acima do tabuleiro, separados pelo seu custo de produção e alocados em 4 colunas em 
função do seu custo de construção. Posiciona os 20 nobres ao junto à provisão dos colonos. Com esta 
expansão, esgotar a provisão dos colonos, não sinaliza o fim do jogo (nem o esgotar da provisão dos 
nobres). Assim, os jogadores podem usar todas as peças dos colonos em cada jogo. No início do jogo e 
no final de cada Fase de Presidência, posiciona um nobre no barco dos colonos, em vez de um colono 
que era para ser posicionado aí (desde que existam nobres na provisão). Os nobres podem ser tirados 
do barco dos colonos nas Fases da Presidência (normalmente pelo Presidente de Câmara), em vez de 
um colono. Cada nobre vale 1 PV no final do jogo. Os jogadores podem posicionar os nobres em 
qualquer lado e em qualquer altura que teriam de posicionar colonos e eles actuam como de um 
colono se tratasse, para ocupação de edifícios. Um nobre é o mesmo que um colono, excepto nas 
anotações para alguns dos novos edifícios apresentados a seguir. Quando um edifício sugere um 
resultado diferente para os nobres e colonos, é apenas isso. Um colono não obtém o resultado do 
nobre e um nobre não pode obter o resultado do colono. 

 

Cartório (Land Office) 

Na Fase de Comércio, o proprietário de um cartório ocupado por um colono pode comprar a ficha de 
plantação mais acima do monte da provisão com a face para baixo, pagando 1 moeda de ouro ao 
banco. Ele posiciona a ficha na sua ilha. Na Fase de Comércio, o proprietário de um cartório ocupado 
por um nobre pode descartar uma ficha de plantação da sua ilha para tirar 1 moeda de ouro do banco. 

Nota: se o proprietário de um cartório ocupado também tem uma casa na floresta ocupada, pode 
escolher em comprar uma floresta para posicionar na sua ilha, em vez da plantação. Se a plantação 
devolvida estiver ocupada, o jogador posiciona o colono/nobre da ficha na sua rosa-dos-ventos. 

 

Capela(Chapel) 

Em cada Fase de Produção, o proprietário de uma capela ocupada por um colono tira 1 moeda de 
ouro do banco e o proprietário de uma capela ocupada por um nobre tira 1 PV da provisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ PV antes do carregamento 

 

 
8 PV no final do jogo 

 

 
+ 1/3/6/10 PV por conjuntos 
de três fichas de ilha. 

 

Estes edifícios nobres são 
adicionais aos outros edifícios e 
são deitados acima do tabuleiro 
do jogo de acordo com o seu 
custo. 

 

Esgotar a provisão dos colonos 
não desencadeia o fim do jogo. 

 

Posiciona um nobre no barco dos 
colonos em vez de um colono. 

 

No final do jogo, cada colono 
vale 1 PV. 

 

 

 
Na fase de comércio, compra 
1 plantação ou vende 1 
plantação 

 

 
+1 Moeda de ouro/ 

+1 PV 

com a Produção 
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Chalé de Caça (Hunting lodge) 

No final de cada Fase de Colonização, o proprietário de um chalé de caça ocupado por um colono 
pode descartar uma ficha de plantação da sua ilha e o proprietário de chalé de caça ocupado por um 
nobre pode tirar 2 PV, se tiver o maior número de espaços livres na ilha. 

Nota: se um jogador empatar para o maior número de espaços livres na ilha, não obtém os 2 PV. Se a 
ficha de plantação devolvida estiver ocupada, o jogador posiciona o colono/nobre da ficha na sua rosa-
dos-ventos. Neste caso, as florestas contam como plantações e também podem ser removidas. 

 

Ordenamento do Território (Zoning Office) 

O proprietário de um ordenamento do território ocupado por um colono paga menos 1 moeda de 
ouro, quando constrói um edifício pequeno (coluna 1-3) e o proprietário de um ordenamento do 
território ocupado por um nobre paga menos 2 moedas de ouro quando constrói um edifício grande 
(coluna 4). 

Nota: um colono a ocupar um ordenamento do território não pode poupar nada quando constrói um 
edifício grande e um nobre a ocupar um ordenamento do território não pode poupar nada num edifício 
pequeno. 

 

Fornecedor Real (Royal suplier) 

No seu primeiro turno de carregamento de mercadorias na Fase de Capitão (antes de carregar alguma 
coisa), o proprietário de um fornecedor real ocupado pode fornecer o armazém real (a provisão) com 
um número de mercadorias tiradas da sua rosa-dos-ventos igual ao número de nobres na sua ilha e 
tira 1 PV por cada um. 

Nota: tal fornecimento de mercadorias deve ser de tipos diferentes (não duplicados). 
Independentemente de outros edifícios ou capacidades, o jogador não pode ganhar benesses 
adicionais pelo fornecimento de mercadorias ao armazém real. 

 

Casa de Campo (Vila) 

No seu primeiro turno na Fase da Presidência, o proprietário de uma casa de campo ocupada pode 
tirar 1 nobre da provisão (não do barco!). Se não houver mais nenhum nobre na provisão, ele tira um 
colono da provisão, em sua substituição (se houver algum). 

 

Ourives (Jeweler) 

Na Fase de Produção, o proprietário de um ourives tira 1 moeda de ouro do banco por cada nobre na 
sua ilha. 

Nota: o ourives conta como um edifício de produção grande. 

 

Jardim Real (Royal Garden) 

No final do jogo, o proprietário de um jardim real ocupado pontua 1 PV por Ada nobre na sua ilha (isto 
é, esse jogador pontua 1 PV por cada nobre na sua ilha, quer ele esteja num edifício, numa plantação 
ou na sua rosa-dos-ventos). 
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-1 Plantação | 

Ilha mais vazia: +2 PV 

 

 

 
Na construção: 

- 1 Moeda de Ouro | 

-2 Moedas de Ouro 

 

 
Antes do carregamento: 

+1 PV por mercadoria 

 

 

 
+ 1 nobre da provisão 
 

 
+ 1 moeda de ouro por nobre 
 

 
+ 1 PV por nobre 

 

Nota Geral: Quando no jogo 
básico ou na 1ª expansão as 
regras mencionam “colono”, 
os jogadores podem ler 
“colono/Nobre”, quando 
jogam com a 2ª expansão. 

 

 
 

 


