Madeira é uma ilha descoberta no início do Séc. XV pelos navegadores
portugueses. O seu nome refere-se à densa floresta que cobria a fértil
região. Este facto, bem como a sua estratégica localização bem dentro
do Oceano Atlântico fizeram desta ilha uma das mais importantes
descobertas portuguesas. A Madeira serviu de laboratório para o que
veio a ser o Império Português.
As plantações de trigo foram as primeiras formas de sobrevivência
na ilha. Depois disso, o Infante D. Henrique decidiu incrementar
a economia do império e o açúcar tornou-se o negócio principal da
Madeira. Com a vinda deste produto de outras partes do mundo,
como África ou Brasil, os lucros do açúcar deixaram de ser proveitosos
e a produção do famoso vinho da Madeira tornou-se então no mais
importante motor económico da Ilha da Madeira.
Os jogadores tentam adaptar-se a todos estes constrangimentos,
trabalhando para encontrar os melhores campos agrícolas ou a
preciosa madeira, essencial para erguer novas estruturas nas cidades e

para a construção de navios. Os navios são cruciais para o comércio nos
mercados estrangeiros bem como para a participação em expedições.
Madeira respeita a divisão em 3 capitanias (Funchal, Machico e
Porto Santo) onde o objetivo é desenvolver a Ilha e ganhar prestígio
junto da Coroa. Portugal tem uma série de pedidos relacionados com
expedições marítimas, urbanização, rotas comerciais, aumento de
riqueza e controlo de comércio nas ilhas.
Três vezes durante o jogo, os jogadores ganham prestígio por cumprir
certos requisitos da coroa. Em dois outros momentos, esta exige a
adaptação dos campos agrícolas, respondendo às mudanças do
mundo. Os jogadores precisam de escolher o momento preciso para
mostrar as suas conquistas. Demasiado cedo e não ganhas muito
prestígio, demasiado tarde e alguém pode roubar a tua oportunidade.
Terás o que é preciso para levar a cabo esta missão? Cuidado, pois o
trigo pode tornar-se raro, o dinheiro nunca é suficiente, a população
tem fome e a sombra da pirataria paira sobre os jogadores.

Componentes
12) 20 Pedidos da
coroa (10 com
2 caras, 5 com
3 caras e 5 com 4 caras).

Antes do primeiro jogo, remova as peças de cartão das grelhas.

1) 1 Tabuleiro de Jogo
2) 2 Tabuleiros de Famílias (um para o jogo a 4 jogadores,
o segundo, de um lado para 3 jogadores, do outro para 2.
O número de jogadores está representado pelo número
de caras)

13) 4 Pedidos da coroa
iniciais (com um
pequeno diamante na
frente)

3) 12 Dados de famílias (turquesa)
4) 3 Dados de pirata (pretos)

14) 72 Produtos (de Trigo, Açúcar e
Vinho, com os valores de1 e 3)

5) 3 Cidadãos neutros (brancos)

15) 40 Madeira

6) 48 Trabalhadores (12 de cada nas 4
cores dos jogadores)

16) 24 Pães (com os valores de1 e 3)

7) 24 Navios (6 de cada nas 4
cores dos jogadores)

17) 12 Favores família
com os 4 brasões
de família

8) 12 Discos controlo (3 de cada
nas 4 cores dos jogadores)

18) 8 Prémios do Rei (4 com um A e 4
com um B, nos versos)

9) 12 Marcadores de ação
quadrados (3 de cada nas 4
cores dos jogadores)

19) 32 Fichas de Pirata (com os
valores de 1, 3, 6, and 12)

10) 4 Personagens

20) 36 Moedas de Reais (com
valores de 1, 3, e 5)

11) 2 Ajudas de jogo

21) 1 Folha de Referência
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Trigo Açúcar Vinho

Preparaçã

Todas as regras são para um jogo de 4-jogadores. As diferenças
nas regras para um jogo de 2- ou 3-jogadores estão descritas na
página 16.
Se o jogo tiver menos de 4 Jogadores, coloque componentes
não usados na caixa do jogo.

Torre

1. Tabuleiros
1.1 Coloque o tabuleiro no centro da mesa. O tabuleiro é

dividido em 6 áreas (ver imagem à direita): Torre, Moinho
de vento, Colónias, Mercados, Cidades e Ilhas.

1.2 Coloque o tabuleiro de famílias apropriado junto do

Ilha

tabuleiro de jogo.

O tabuleiro de famílias está dividido em 2 colunas: a coluna
de passar e a coluna de dados (ver imagem abaixo).

Coluna de
passar

Coluna
de dados

Cidades

2. Reserva Pessoal

Cada jogador escolhe uma cor (amarelo, vermelho, roxo
ou azul) e coloca à sua frente, criando a sua reserva pessoal,
os seguintes itens:
• 12 Trabalhadores da cor escolhida
12x 6x 3x 3x
• 6 Barcos da cor escolhida
• 3 Marcadores de Ação quadrados da cor escolhida
• 3 Discos de controlo da cor escolhida
• 1 Trigo, 1 Açúcar, 1 Vinho, e 1 Madeira
• 4 Pães
• 5 Reais
5x 4x 1x 1x 1x 1x

5. Dados

Coloque os 3 dados de pirata e os 12 dados de
família junto do tabuleiro.

6. Pedidos Iniciais da Coroa

6.1 Baralhe os 4 pedidos iniciais da coroa
(os que têm um pequeno
diamante na frente).
Cada jogador recebe
um deles, aleatoriamente, de face para cima.
6.2. O jogador que tiver o pedido inicial da coroa
com mais coroas nas costas, é o jogador inicial.
Depois, a ordem de jogo é estabelecida no sentido
dos ponteiros do relógio, começando no jogador inicial.
6.3. Cada jogador coloca o seu disco de ordem de turno na
coluna de passar do tabuleiro de famílias, conforme ordem
de turno: 1º jogador no topo, 2º no espaço seguinte e assim
sucessivamente.
6.4. Cada jogador recebe Reais adicionais iguais à posição
que ocupam: 1º jogador recebe 2 reais adicionais, 2º 3
reais, 3º 4 reais e 4º jogador, 5 reais.

3. Pontos Prestígio (PP)
Cada jogador coloca um dos seus
marcadores de controlo no 0 (zero) na
tabela de Pontos Prestígio (PP).

4. Personagens
Coloque os 4 personagens junto do tabuleiro.

Nobre

Feitor

Comandante

Alcaide
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ão Inicial
8. Cidades

Existem 3 cidades com 6 bairros cada. Cada bairro tem 2
locais.

Ilha
Moinho
de vento

Porto Santo

Funchal

Local

Bairro

8.1 Baralhe os 12 Favores de Famílias
e coloque-os, aleatoriamente e de face
para cima, nos bairros, deixando os
dois bairros da esquerda de cada cidade,
vazios. Somente um favor de família Frente Verso
pode ocupar cada bairro.
Caso um favor de família ainda esteja num bairro, significa
que esse bairro ainda não foi construído. Trabalhadores e
cidadãos só podem ser colocados em bairros já construídos
(ex. sem qualquer favor de família neles. Ver p.10, Nobre).
2 bairros em cada cidade já foram construídos (os que estão
mais à esquerda) e, portanto, trabalhadores e cidadãos já
podem lá ser colocados.
Durante o jogo os jogadores vão construindo os outros
bairros, pelos quais vão sendo premiados com favores das
famílias.
Cada bairro, uma vez construído, tem lugar para 2
trabalhadores/cidadãos. Somente 1 trabalhador ou
cidadão pode ocupar cada local.
8.2 Coloque 1 cidadão neutro no local mais à direita de
cada cidade.
8.3. Na ordem inversa (começando no jogador com o disco
na posição de baixo da coluna de passar), cada jogador
coloca 1 trabalhador num local vazio de uma cidade.

Colónias

Mercados

Coluna de
passar

Machico

Coluna
de dados

7. Pedidos da Coroa

Baralhe os pedidos da coroa e coloque-os aleatoriamente
na coluna dos dados do tabuleiro das famílias, de face para
cima e em grupos de 5.
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Preparaçã
9. Torre

10. Moinho de vento

Cada jogador coloca 2
trabalhadores na Torre.

Cada jogador coloca um dos seus discos de
controlo no espaço “3” do Moinho de vento.

11. Colónias
Existem 3 colónias (Açores, Brasil, Índia) cada uma com um destino com local para colonizadores no topo, 5 espaços de
chegada para navios no centro e 2 espaços para as Recompensas do Rei em baixo.
Os locais para colocar navios variam conforme o número de jogadores.
Baralhe todas as Recompensas do
Rei marcadas com um A e coloque
1, face para cima, em cadauma das
3 colónias. A Recompensa do Rei restante
não será necessária e deve ser arrumada na
caixa.

Destino
Espaços
Chegada

Faça o mesmo com as Recompensas
do Rei de verso B.

Espaços
Recompensa do Rei

12. Banca

Coloque todo o Trigo, Açúcar, Vinho, Pão, Reais e Piratas
restantes junto do tabuleiro como Banca.
A Banca não é limitada. Caso um tipo de produtos acabe tome
nota numa folha de papel.
A Madeira tem sempre o valor 1. Trigo, Açúcar, Vinho, Pão,
Reais, e Piratas têm diferentes valores.

Exemplo: Se um jogador tiver que receber 4
Piratas, pode tirar 4 Piratas de valor 1, ou, 1
Pirata de Valor 1 e 1 Pirata de valor 3.
Quando um jogador ganha, ou colhe 1 ou mais Trigo, Açúcar,
Vinho, recebe Pão ou Reais, ou Piratas, ele tira-os da Banca e
coloca-os na sua Reserva.
Para mais detalhes de com comprar, conseguir ou colher
Madeira ver pag. 10 e 11.

Exemplo: Este marcador vale 3 Trigo.

Quando um Jogador tem que descartar 1 ou mais Trigo,
Açúcar, Vinho, Pão, Piratas ou Madeira, ou pagar Reais,
retira-os da sua Reserva e devolve-os à Banca.

Quando é dito que um Jogador tem, ganha, recebe, paga
ou descarta um certo número de Trigo, Açúcar, Vinho, Pão,
Reais ou Piratas é sempre referido o valor e nunca o número
de marcadores/fichas.

Mercados
Existem 3 mercados (Trigo, Açúcar e Vinho), cada um com
vários espaços disponíveis.

Estes espaços variam conforme o número de jogadores.

Espaços de
Rotas de Mercado

Mercado do Trigo

Mercado do Açúcar
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Mercado do Vinho

ão Inicial
As ilhas
Regiões

As ilhas estão divididas
em 3 regiões indicadas
pelos números grandes

Região 3

Fortaleza

no tabuleiro.
Casa da Coroa
A região 1 está dividida em 4 campos, a
Alfândega
região 2 e 3 em 5 campos cada.
Cada
um
dos
Floresta
campos mostra o
produto
(Trigo,
Região 1
Açúcar ou Vinho) que um jogador
Moinho
pode colher se tiver um dos seus
trabalhadores nesse terreno. (ver p.11,
Capitania
Colheita).
Região 2
Alguns dos produtos nos campos
têm um pequeno ícone de um
outro produto diferente no canto.
Estes são campos conversíveis (ver p. 15, os Pedidos da Coroa).
Por exemplo: este campo passará de trigo para açúcar.
Floresta
Floresta
Adicionalmente, existe um
campo de floresta que não é
parte de nenhuma destas 3
Edifícios
regiões e, portanto, não pode
Existem 5 edifícios no tabuleiro de jogo, cada um
ser colhido mas permite que os
relacionado com uma região.
jogadores com um trabalhador
seu terem acesso a madeira. (ver p.10 Gastar madeira e
Alfândega é na Região 1
Comprar madeira e p.11, Ganhar madeira).
Moinho e Capitania são na Região 2
Quando um jogador move um trabalhador para um campo
Casa da Coroa e Fortaleza são na Região 3
ele pode escolher qualquer uma das 3 regiões ou a Floresta.

13. Madeira

14. Preparação Inicial

Alguns campos têm 3 números ao lado do
produto que produzem. Isto significa que estes
campos também têm madeira.
Os números indicam a quantidade de madeira a colocar
neste campo. Ver abaixo, do topo para o fundo, num jogo a
4, 3 ou 2 jogadores.
Notar que toda a madeira necessita ser desbravada para
que se possa colher o produto do campo em questão.
Coloque a quantidade de madeira sobre o produto
desenhado no campo, de acordo com os números, caso
existam.
Exemplo: Região 1 tem: 1 Campo de Vinho, 1 Campo
de Trigo, 1 Campo de Trigo
conversível, 1 Campo de Açúcar
conversível
Coloque
3 Madeiras no campo de açúcar
conversível e
3 Madeiras no campo de trigo
conversível.

Em ordem inversa de turno (começando com o jogador
com o marcador no fundo da coluna de passar), cada
jogador move 2 trabalhadores da sua reserva para 2 campos
diferentes (Campos de Regiões ou Floresta).
Pode apenas mover para campos onde não existam outros
trabalhadores.
Não pode colocar 2 trabalhadores na mesma região.
Estas restrições (mover somente para campos não ocupados
por outros jogadores e não poder colocar trabalhadores
do mesmo jogador na mesma região) somente se aplicam
durante esta preparação inicial.
Para o resto do jogo, quando um jogador mover um
trabalhador para um campo, ele pode fazê-lo para qualquer
campo que ainda não ocupe (ver p.10 Nobre e Descrição de
Recompensas do Rei).
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Conceitos Gerais: Este é um resumo de alguns dos mais importantes conceitos gerais, úteis para melhor entender o jogo.
Uma explicação completa destes conceitos estará disponível nas páginas seguintes, nas secções apropriadas, deste livro de regras.
O Tabuleiro das Famílias

O valor dos dados. Os jogadores usam os dados
para executar ações e, ter dados altos, é muito útil.

No início de cada ronda os dados de famílias são rolados em
grupos de 3 e colocados no tabuleiro das famílias.

A família. As 4 linhas do tabuleiro de famílias
representam as 4 famílias do jogo. Os jogadores
terão acesso a alguns favores de famílias no
decorrer do jogo e podem usa-los para ganhar
vantagens. O símbolo no topo esquerdo de cada favor de
família indica a que família pertence. Cada favor de família
só pode ser usado uma vez no entanto, quando um jogador
retira os dados de uma das linhas ele reativa todos os favores
que tem daquela família, podendo usa-los novamente.

Por ordem de turno, cada jogador escolhe um conjunto de
dados ficando a ser os seus dados para a ronda.

Os pedidos da coroa. Cada família tem pedidos
diferentes, feitos pela coroa de Portugal. O jogador
retira um pedido da mesma linha de onde retira os
dados. Cumprir estes pedidos é a principal forma
de ganhar Pontos Prestígio.
O tabuleiro das famílias, tal como pode aparecer no início da
ronda 1.
Há várias considerações aquando da escolha de um grupo
de dados:

A ordem de turno. Escolher o grupo de dados
também influencia a ordem de turno para a fase
B, na qual os dados serão usados para executar ações de
personagens.

Fichas Pirata
Durante o jogo os Jogadores vão receber fichas de
Pirata.
Estas representam o crime que os jogadores causam
por pedir algo, que depois acabam por não pagar.

Durante o jogo os Jogadores vão poder descartar Piratas.
No fim do jogo, os Jogadores vão perder Pontos Prestígio
dependendo de quantos Piratas têm em comparação com os
outros jogadores.

Dados de Família e Dados de Pirata
Cada jogador escolhe, do tabuleiro de famílias, um grupo de
dados de família e coloca-os à sua frente. Cada dado permite
ao jogador executar uma ação.
Para além disso, os jogadores têm também acesso aos dados
de piratas. Usar um dado de pirata permite ao jogador
executar uma ação adicional.

Colocar um dado de família num personagem
permite ao jogador executar, imediatamente, a
ação do personagem e também dá a possibilidade
de executar a ação de edifício mais tarde.
Colocar um dado de pirata, ao invés, permite ao
jogador apenas executar a ação de personagem
mas não a de edifício associada.

Pontos de Prestígio

O Jogador com mais Pontos Prestígio (PP) no final do jogo vence. Cumprir os pedidos da Coroa é a principal forma de ganhar Pontos Prestígio. Existem 5 tipos de Pedidos da Coroa diferentes:
Com as “Rotas de Mercado” o Jogador vai ganhar
PP pelos seus Navios nas Rotas de Mercado.

Com a “Urbanização” o Jogador vai ganhar PP por
ter trabalhadores nas Cidades.

Com as “Expedições” o Jogador vai ganhar PP pelos
seus Navios nas Colónias.

Com a “Riqueza da Nação” o Jogador vai ganhar
PP pelos Reais que queira doar à Coroa.

Com a “Influência nas Famílias” o Jogador vai ganhar
PP pelos seus Favores de Família face para cima.
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Edifícios e Personagens
Existem 5 edifícios no tabuleiro de jogo, cada um relacionado com uma região.

Alfândega é na Região 1

Moinho e Capitania são na Região 2

Casa da Coroa e Fortaleza são na Região 3

Há também 4 Personagens: o Feitor, o
Nobre, o Alcaide e o Comandante.

No início de cada ronda, os 4 personagens são baralhados e aleatoriamente colocados, um em cada edifício.
Significa que cada personagem será associado com um edifício na ronda atual.

Rondas do Jogo
A. Preparação de Ronda
B. Ações das Personagens
C. Ações de Edifícios
D. Manutenção
E. Pedidos da Coroa

O jogo tem 5 rondas.
Após a 5ª ronda o jogo termina. O jogador que tiver mais
Pontos Prestígio (PP), ganha.
Cada ronda tem 5 fases:

Usar o Moinho de vento

Durante as fases B - Ações das Personagens, C - Ações de
Edifícios e D - Manutenção, cada jogador pode sempre fazer
qualquer uma das seguintes coisas e as vezes que entender,
adicionalmente ao seu turno e mesmo no turno de outro
jogador:

Durante as fases B - Ações das Personagens, C - Ações de
Edifícios, cada jogador pode sempre fazer qualquer uma das
seguintes coisas e as vezes que entender, adicionalmente ao
seu turno e mesmo no turno de outro jogador:

• Descartar quaisquer 2 produtos (não
necessariamente iguais) para receber uma
unidade de qualquer produto da banca.
Produtos são Trigo, Açúcar e Vinho.

• Descer o seu disco um espaço no Moinho de
vento para receber 1 Pão ou 3 Reais da banca
• Caso o disco já esteja no fundo do
Moinho de vento, recebe 1 Pão ou 1 Real
da banca, perdendo 1PP. Esta opção só
está disponível se o jogador tiver Pontos
Prestígio para perder

• Descartar 2 Trigo para subir um espaço no
Moinho de vento.
• Caso o disco já esteja no topo, ao invés de
subir um espaço, descartar 2 Trigo dá 1 PP.

O jogador não pode usar o Moinho durante as fases A - Preparação de Ronda ou E - Pedidos da Coroa.
NOTA: Durante a Fase D - Manutenção, cada jogador vai precisar de alimentar os seus Trabalhadores no Tabuleiro. O
número de trabalhadores igual ao nível no Minho de Vento é automaticamente alimentado. O Jogador tem que alimentar os
restantes Trabalhadores no Tabuleiro descartando 1 Pão por cada um (ver pág. 14, Manutenção para mais detalhes).
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A. Preparação de Ronda
1. Colocar Personagens

4. Escolher uma Família

Baralhe as 4 cartas Personagem e coloque-as ao acaso
nos Edifícios, deixando vazio (sem carta Personagem)
O Edifício correspondente ao turno de jogo.

Seguindo a ordem de turno do Tabuleiro das Famílias,
cada jogador escolhe uma Fila de Dados, e depois:
a. move o seu disco da ordem de turno para lá.

O numeral romano no canto superior direito de cada
Edifício indica em que Ronda cada Edifício estará
vazio, ficando sem Personagem.

A posição do disco da ordem de turno na Fila dos Dados será
a ordem de turno na Fase B.
Apenas pode existir um disco por fila

Exemplo:
na 3a Ronda não se coloca Personagem
no Edifício Alfândega.

b. Retira o conjunto de Dados de Família dessa
fila, serão os seus dados para a Ronda.
Coloca cada um dos dados em cima de 1 dos seus
Marcadores de Acção à sua frente, com cuidado
para não alterar os valores rolados.
c. Retira 1 Pedido da Coroa da mesma
fila.
Coloca-o à sua frente face para cima.
Cada família tem pedidos diferentes, feitos pela
coroa de Portugal. Cumprir estes pedidos é a
principal forma de ganhar Pontos Prestígio.
Ver pag. 14, Os Pedidos da Coroa, e a folha “Descrição
das Cartas” para mais detalhes.
d. Vira todos os Favores de Família dessa Família (se
algum) face para cima.

2. Rolar Dados Pirata
Role os 3 Dados Pirata e
coloque-os na Torre, com
cuidado para não alterar os
valores rolados.

Existem 4 Famílias. Cada fila do Tabuleiro
representa uma Família.
O símbolo em cima à esquerda de cada Favor
de Família indica a que Família pertence.
Se um Jogador não tiver Favores da Família
correspondente, salta este passo.
Nota: Os jogadores não têm nenhum Favor de Família no
início do jogo por isso na 1ª Ronda saltam este passo.
Ver pag. 10, Nobre, e a folha “Referência” para mais detalhes.

3. Rolar Dados Família
Role 3 Dados de Família e coloque-os na fila de cima do
Tabuleiro das Famílias, com cuidado para não alterar os
valores rolados. Repita com 3 dados de Família mais para
cada uma das filas que restem.

Exemplo:
Na Ronda 3, Azul escolhe a fila de baixo.
a. Move o seu disco para a fila IV.
b. Retira o conjunto de Dados de Família dessa fila.
c. Decide ficar com o Pedido Rotas de Mercado.
d. Tem 4 Favores de Família face para baixo (1 Laranja, 1
Verde, and 2 Violeta). Vira os 2 Favores de Família violeta
face para cima. Não vira nenhum outro Favor.

a.

b.

d.

c.

Agora é a vez do Amarelo escolher os seus dados.
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B. Acções de Personagem

Seguindo a Ordem de turno ma na Coluna dos Dados no Tabuleiro das Famílias, cada jogador
▶▶ coloca um dado numa Personagem no tabuleiro
OU
▶▶ passa
Continua em ordem de turno até todos os Jogadores terem passado. Jogadores que já passaram não podem fazer mais nada
nesta Fase. Depois de todos os Jogadores passarem, a Fase B termina.

Colocar um Dado
O Jogador coloca um dado (de Família da sua Reserva ou Pirata do Torre, ver abaixo) numa das 5 Personagens disponíveis
(as 4 cartas de Personagem ou a personagem desenhada no actual Edifício vazio) e pode imediatamente executar a acção
correspondente, ou Colher, se puder ou quiser.
Um Jogador pode colocar um dado mesmo que não queira executar a Acção de Personagem ou Colheita.

Colocar um Dado de Família:

Limite de Dados:
Não pode existir mais do que 1 dado Pirata em cada
Personagem.
Numa única Personagem, podem estar no máximo dados
igual ao número de jogadores incluindo 1 dado Pirata.
Por isso num jogo a 4-jogadores 4 Dados Família; Ou
3 Dados Família e 1 dado Pirata.
Um jogador pode colocar um dado em qualquer Edificio,
desde que o limite de dados não tenha sido atingido,
independentemente de que lá colocou dados em turnos
anteriores. Assim, um Jogador pode ter mais do que
Marcador de Acção no mesmo Edifico.

Se o Jogador escolher um Dado Família,
pega no dado e num Marcador de Acção
à sua frente, coloca o
Espaço de
Construção dado na Personagem, e
coloca o Marcador de Acção no espaço de
Construção associado.
Colocar um dado de família num personagem permite ao
jogador executar, imediatamente, a ação do personagem e
também dar a possibilidade de executar a Ação de Edifício
mais tarde. tarde. O Marcador de Ação mostra que o jogador
pode executar a Acção desse Edifício durante a Fase C.

Colocar um Dado Pirata:

Descartar Pão:
De acordo com a atribuição de Personagens na Fase A
- Preparação, para a Ronda actual, cada Personagem é
associada a um Edifício, que está integrado numa Região.
Um Jogador pode colocar qualquer dado (Família ou
Pirata) de valor igual ou superior ao da Região sem
nenhum custo.
O Jogador pode qualquer dado (Família ou Pirata) de
valor mais baixo ao da Região, descartando Pão igual à
diferença entre o número de Região e o
valor do dado.

Se o Jogador escolher colocar um
Dado Pirata, pega no dado da
Torre e coloca-o na Personagem.
Tem que mover 1 dos seus
Trabalhadores da Torre para a sua Reserva.
O Jogador não pode usar um dado Pirata se
não tiver Trabalhadores na Torre; nem se não
existirem mais dados Pirata na Torre.
Colocar um dado de pirata permite ao jogador
apenas executar a ação de personagem mas
não a de edifício associada. Assim, o Jogador
não coloca nenhum Marcador de Acção
quando coloca um dado Pirata numa Personagem.

Exemplo: O Jogador tem que
descartar 2 Pães para colocar um
dado de valor 1 na Região 3.

Atenção: O Jogador pode usar o Moinho de vento para conseguir Pão da Banca se quiser ou puder (ver p. 7)

Passar

No seu turno, se um Jogador não quiser ou puder colocar um dado, tem que passar.
Move o seu disco da Ordem de Torno para um espaço vazio na Coluna de Passar.
De acordo com o espaço que escolhe na Ordem de Turno, ele imediatamente OU recebo os Reais, OU
executa a Acção de Passagem, if any (ver Folha de Referência).
Apenas um disco por espaço. A posição do disco na Coluna de Passagem vai definir a ordem de turno para
o resta da Ronda, e para a Fase A da próxima Ronda.
Uma vez passando, não pode voltar a jogar no resto da Fase. Se ainda tiver dados de Família, coloca-os
junto ao tabuleiro.
Exemplo: Vermelho passa e escolhe mover o seu disco para o espaço II. Escolhe ganhar 3 Reais.
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Acções de Person

Feitor

Nobre

O Jogador pode mover até 2 dos seus
Trabalhadores, cada um para qualquer
Campo onde não tenha trabalhadores.
Os Trabalhadores podem ser movidos para a mesma
Região ou Regiões diferentes (não precisam estar na
mesma Região que o Feitor) e/ou o Campo da Floresta.
Um Jogador não pode colocar mais do que 1 dos seus
Trabalhadores no mesmo Campo, por isso, num jogo a
4-jogadores, só podem existir 4 Trabalhadores num único
Campo: um por Jogador.
O Jogador pode mover os Trabalhadores da sua Reserva,
qualquer outro Campo, qualquer Cidade, ou Colónia. Não
pode mover da Torre.

O Jogador escolhe 1 dos Favores de
Família de um dos bairros das Cidades,
e paga a Madeira indicada no topo da
coluna (2 a 5 Madeira) de forma a construir esse bairro.
Coloca então o Favor da Família à sua frente face para
cima (ver “Folha de Referência”).
O Jogador pode comprar Madeira se precisar mais do que
a que tem, e se tiver acesso a ela (ver abaixo).
O Jogador não precisa de ter Trabalhadores na Cidade para
executar esta Acção.

Exemplo: Vermelho
escolhe o Favor Bispo, paga 4
Madeiras e coloca o Favor à
sua frente face para cima.

Exemplo: Vermelho coloca 1 Trabalhador num campo
de Açúcar na Região 1 e um Trabalhador no Campo Floresta

Comandante

Depois de mover os Navios, pode fazer o seguinte, em
qualquer ordem:
• Por cada Navio acabado de mover para uma Rota de
Mercado, ganha o valor indicado de Reais da banca
• Por cada Navio acabado de mover para um Espaço de
Chegada nas Colónias, imediatamente executa 1 das
2 Recompensas do Rei nessa Colónia (ver “Folha de
Referência”).
Nota: O jogador tem que mover um Navio de forma a poder
usá-lo; não pode permanecer num espaço e voltar a fazer a
mesma acção.

O Jogador move até 2 dos seus Navios,
para um local vazio, que pode ser:
▶▶ um espaço de Colónia. Tem depois de pagar a quantidade
de Vinho indicada.
OU
▶▶ uma Rota de Mercado. Tem então que pagar o número
indicado de Produtos.
Ver pag. 4, para uma descrição das Colónias e Mercados.
Pode mover os seus Navio da sua Reserva ou de qualquer
outro espaço (Colónias ou Mercados).
Se mover 1 Navio da sua Reserva tem que pagar 1 Madeira
por isso. O Jogador pode comprar Madeira caso precise e
tenha acesso a ela (ver abaixo).
Uma vez no tabuleiro, os Navios nunca regressam à Reserva.
Apenas 1 Navio por cada espaço. Os Navios são movidos um
de cada vez, dessa forma o Jogador não pode trocar Navios
de posição.

Exemplo: Vermelho move:
▶▶ 1 Navio da sua Reserva para
o Mercado do Açúcar paga 1
Madeira e 4 Açúcares, e
▶▶ 1 Navio do Mercado do
Vinho para o Brasil pagando
3 Vinhos.
Ganha 14 Reais e escolhe os
3PP como Recompensa do Rei.

Pagar Madeira e Comprar Madeira

O Jogador não paga Reais por usar a Madeira da sua Reserva;
só pela Madeira que tiver que comprar.
O Jogador retira a Madeira comprada e descarta-a
imediatamente de acordo com a acção usada. Não pode
comprar Madeira se não tiver que a descartar.

Quando um Jogador precisa pagar Madeira, tem sempre
que usar a Madeira na sua Reserva primeiro.
Pode comprar Madeira apenas se precisar de mais do que
aquela que tem e tenha acesso a ela, i.e. ex. Só tem acesso
a Madeira:
▶▶ dos Campos com Madeira, se tiver lá Trabalhadores
e/ou
▶▶ da Banca, se tiver um Trabalhador no campo de Floresta.
Tem que pagar o total de Madeira comprada no seu
turno:
1, 3, 6, 10, 15, 21 Reais por 1, 2, 3, 4, 5, 6 de
Madeira.

Exemplo: Vermelho tem 1 Madeira à
sua frente, 1 Trabalhador numa Campo com 4
Madeiras e um 1 Trabalhador na Floresta. Precisa
pagar 5 Madeira. Descarta primeiro a Madeira à
sua frente, depois compra 3 Madeiras do Campo
de Açúcar e 1 Madeira da Floresta, retirando-a da
banca, e depois descartando. Paga 10 Reais.

Atenção: O Jogador pode usar o Moinho de vento para ganhar Reais da Banca, se quiser e puder (ver pag. 7).
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nagem Disponíveis

Alcaide

Um Jogador não recebe qualquer Recurso de uma
Cidade se não tiver Trabalhadores lá, mesmo que existam
Cidadãos Neutrais.
Quando executa a acção do Alcaide um jogador apenas
pode recolocar Trabalhadores que já estejam na Cidade, não
os pode mover para lá. O Jogador pode recolocar de uma
Cidade para outra ou dentro da mesma.
Trabalhadores e Cidadãos só podem ser colocados em
bairros já construídos (ex. Sem Favores de Família. Ver
pag. 10, Nobre). Apenas 1 Trabalhador/Cidadão por espaço.
Trabalhadores e Cidadãos têm que ser recolocados um de
cada vez, por isso não podem apenas trocar posições.

O Jogador pode recolocar até 2 dos
seus Trabalhadores e/ou Cidadãos
Neutrais; cada um é retirado de uma
espaço nas Cidades e colocado em qualquer outro espaço
vazio das Cidade. Ver pag. 3, para uma descrição das Cidades.
Depois, independentemente de ter ou não recolocado
Cidadãos/Trabalhadores, ganha de cada Cidade onde
tenha pelo menos um dos seus Trabalhadores:
2 Pães por cada um dos seus Trabalhadores,
e 1 Pão por cada Cidadão Neutral em Porto
Santo;
2 Reais por cada um dos seus Trabalhadores,
e 1 Real por cada Cidadão Neutral no
Funchal;
2 Madeiras por cada um dos seus
Trabalhadores, e 1 Madeira por cada
Cidadão Neutral no Machico. Só ganha a
Madeira se tiver acesso a elao (ver abaixo).

Exemplo: Vermelho recoloca um Trabalhador do
Machico para o Funchal e 1 Cidadão Neutral de Porto Santo
para o Funchal.
Recebe 2 Pães e 4 Reais.
Não recebe qualquer
Madeira, porque não tem
trabalhadores no Machico.

Conseguir Madeira

Se a Madeira nos Campos onde estão os seus Trabalhadores
não chegar, retira apenas a que conseguir. Não paga qualquer
Real pela Madeira conseguida desta forma.

Quando um Jogador ganha Madeira através da acção
Alcaide ou usando o Favor Monge (ver “Folha Referência”),
só a consegue se tiver acesso a ela, ex. Só pode conseguir
Madeira:
▶▶ Campos com Madeira, se lá tiver trabalhadores seus
e/ou
▶▶ Banca, se tiver um Trabalhador na Floresta.
Retira a Madeira e coloca-a à sua frente na sua Reserva.

Exemplo: Azul tem um Trabalhador
num Campo com 1 Madeira. Executa a
acção Alcaide. Deveria ganhar 3 Madeiras,
mas ganha apenas 1 porque não tem acesso a
mais Madeira.

Colheita

Colocar um dado (Família ou Pirata)
na Personagem desenhada num
Edifício vazio (ex. Sem carta de
Personagem) só permite a esse jogador colher (ex. Não
pode executar qualquer Acção de Personagem), mas pode
colher o mesmo Campo duas vezes.
Executa a colheita normalmente, depois escolhe 1 Campo
que tenha acabado de colher, e volta a colher de acordo com
a nova situação.

Se um Jogador colocar um dado (Família
ou Pirata) numa Personagem, em vez de usar a Acção de
Personagem (Feitor, Comandante, Nobre, ou Alcaide),
pode colher os seus Campos naquela Região.
Por cada Trabalhador nos Campos onde se encontra a
Personagem,
▶▶ Se ainda existir Madeira no Campo , o jogador ganha 1
Madeira daquele Campo,
▶▶ Se não existir Madeira no Campo, o Jogador ganha o
Produto desenhado no respectivo Campo (ou no Produto
naquele Campo , se o Campo já tiver sido convertido. Ver
pag. 14, Pedidos da Coroa) da Banca.
O campo da Floresta não pode ser colhido porque não faz
parte de nenhuma Região.
Executar a Colheita, só permite ao jogador colher na Região
da Personagem. Se o Jogador não tiver nenhum trabalhador
nos Campos da Região onde está a Personagem, não ganha
nem Produtos nem Madeira. O Jogador não ganha Produtos
ou Madeira pelos seus Trabalhadores noutras Regiões.
Se ainda existir Madeira no Campo, O jogador não ganha
o Produto: a Madeira tem que ser completamente retirada
antes que algum produto possa ser colhido desse Campo.

Exemplo:
Vermelho coloca um dado de
Família no Feitor e decide Colher.
Uma vez que o Feitor está na Região
número 1, Vermelho faz a
colheita dos Campos da Região 1.
Ganha 1 Madeira do Campo, e 1
Trigo e 1 Vinho da Banca.
Exemplo: Azul colhe e retira a última Madeira de um
Campo de Açúcar.
Decide colher esse Campo novamente, então agora recebe 1
Açúcar.
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C. Acções de Edifício

Cada Edifico tem número no canto superior esquerdo. Seguindo essa numeração (do 1 para o
5), os jogadores resolvem cada Edifício individualmente.
Quando todos os Edifícios tiverem sido resolvidos, termina a Fase C. Os jogadores recebem os seus
Marcadores de Acção de volta, e todos os Dados e Personagens são removidos das caixas e colocados junto ao tabuleiro

Resolver um Edifício
Se um Edifico não tiver Marcadores de Acção é simplesmente ignorado.
Se um Edifício tiver pelo menos 1 Marcador de Acção, Rolam-se todos os dados colocados nessa personagem (Dados
de Família e/ou dado Pirata).
Depois, por ordem de turno, cada jogador que tenha pelo menos um Marcador de Acção nesse Edifício pode
▶▶ pagar o custo do Edifício, e executar a Acção do Edifício se puder ou quiser (ver abaixo, Pagar os Custos).
OU
▶▶ receber Piratas. Neste caso não executa a Acção do Edifício (ver abaixo, Receber Piratas).
O Jogador apenas paga o custo (e pode executar a Acção) ou recebe Piratas uma vez independentemente do número dos seus
Marcadores de Acção nesse Edifício.
Se um Jogador não tiver Marcadores de Acção nesse Edifício, passa a vez para o jogador seguinte.

Pagar os Custos

Edifícios
Cada Edifício indica a Acção que o
jogador pode executar dependendo do
número de Trabalhadores que tem na
Região (ver pág.13 mais detalhes).

O custo de cada Edifício para a Ronda é 10
Reais menos o valor somado dos Dados de
Família, se algum. Se o custo for menos de 0 é
considerado 0.
Se o jogador pagar, pode imediatamente executar a Acção
do Edifício, se quiser ou puder. Pode executar a Acção uma
vez independentemente do número de Marcadores de Acção
que tenha no Edifício.
O Jogador pode escolher pagar o custo mesmo que não possa
ou queira executar a Acção do Edifício.

Se o Jogador não tiver pelo menos 1 Trabalhador nos
Campos da Região do Edifício, não pode executar a Acção
do Edifício.
Trabalhadores na Floresta não contam porque não fazem
parte de qualquer Região.

Atenção: Os jogadores podem usar o Moinho de vento para ganha Reais da banca, se quiserem ou puderem. (ver pag.7)
Exemplo:
O valor somado dos Dados de Família é 4,
então o custo do Edifício é 6.

Receber Piratas
Se o Jogador não quiser, puder pagar, não pode
executar a Acção. Recebe, ainda, Piratas de valor
total igual a 1 mais o valor do Dado Pirata rolado
na personagem, se existir algum. Se não existir nenhum
Dado Pirata, o jogador recebe apenas um Pirata de valor 1.
O Jogador ganha fichas Pirata da Banca e coloca-as viradas
para baixo à sua frente.
O Jogador apenas recebe Piratas uma vez, independentemente
do número de marcadores de Acção que tenha nesse Edifício.
Se um jogador pagar o custo, não recebe Piratas, mesmo
que não execute a acção (quer por não querer ou puder, ou
apenas por não ter Trabalhadores naquela Região).

Azul paga 6 Reais e executa a acção
Capitania,
Amarelo paga 6 Reais mas escolhe
não executar a acção,
Vermelho não quer pagar, não
executa a acção.
O Valor do Dado Pirata rolado é
3, então recebe um
total de 4 Piratas.

Piratas
Nota: Quando um jogador descarta 1 ou mais Piratas,
tem que mostrar o valor dos piratas que está a descartar aos
outros jogadores.
Lembre-se: Quando se diz que um jogador recebe ou
descarta um número de Piratas, o que é referido é sempre o
valor e não o número de peças de Pirata.

No final do jogo (ver pag. 15, Fim do Jogo), os jogadores
vão perder Pontos de Prestígio dependendo do
número de piratas que tenham, em comparação com os
outros jogadores. Se um Jogador não tiver Piratas, não perde
nenhum Ponto de Prestigio.
Os Jogadores guardam as suas fichas de Pirata em pilha, com
o valor escondido dos outros jogadores.
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Acções de Edifico Disponíveis

Cada Edifício indica a Acção que o jogador pode executar dependendo do número de Trabalhadores que tem na Região.
Se tem 1 ou 2 Trabalhadores na Região, pode executar a Acção descrita em cima.
Se tem 3 ou mais Trabalhadores na Região, pode executar, ao invés, a Acção descrita em baixo.
Trabalhadores na Floresta não contam porque não fazem parte de qualquer Região. Se o Jogador não tiver
pelo menos 1 Trabalhador nos Campos da Região do Edifício, não pode executar a Acção do Edifício.

1. Moinho

2. Capitania

Sem personagem na Ronda 4

Sem personagem na Ronda 5

Se um jogador pagar e tiver:
▶▶ 1 ou 2 Trabalhadores seus na Região 2, ganha 1 PP e
pode mover 1 dos seus Trabalhadores para um espaço
vazio nas Cidades.
▶▶ 3 ou mais Trabalhadores seus na Região 2, ganha 3 PP
e pode mover 2 dos seus Trabalhadores para um espaço
vazio nas Cidades (a mesma ou diferentes).
Regras de Movimentação:
O jogador pode mover os seus trabalhadores da Reserva,
qualquer Campo, qualquer outra Cidade, ou Colónia. Não
pode mover da Torre. Apenas 1 Trabalhador/Cidadão
pode ocupar cada sítio. Os Trabalhadores só podem ser
movidos para distritos já construídos.

Se um jogador pagar e tiver:
▶▶ 1 ou 2 Trabalhadores seus na Região 2, ganha 2 Pães da
banca.
▶▶ 3 ou mais Trabalhadores seus na Região 2, ganha 5 Pães
da banca.

Exemplo:

Vermelho tem 4 Trabalhadores na
Região 2.
Ganha 5 Pães da banca e coloca-os na sua
reserva.

3. Alfândega

Não há limite para o número de trabalhadores (do mesmo ou
de jogadores diferentes) que podem ocupar cada Colónia.
Pode mover para uma Colónia mesmo que não tenha Navios
nessa Colónia.
Um jogador tem que mover Trabalhadores para a Colónia
para ganhar PP. Ex. Não ganha qualquer PP por Trabalhadores
que já estejam em Colónias.

Sem personagem na Ronda 3
Se um jogador pagar e tiver:
▶▶ 1 ou 2 Trabalhadores seus na Região 1, Pode mover um dos
seus Trabalhadores para uma Colónia (Açores, Brasil, India).
▶▶ 3 ou mais Trabalhadores seus na Região Pode mover um
ou dois dos seus Trabalhadores para uma ou duas Colónias
(Açores, Brasil, India).
Regras de Movimentação:
Por cada Trabalhador movido, ganha 1 PP por Navio seu
na mesma Colónia, se algum.
O jogador pode mover os seus trabalhadores da Reserva,
qualquer Campo, qualquer outra Cidade, ou Colónia. Não
pode mover da Torre.

Exemplo: Vermelho tem 3 Trabalhadores na Região 1.
Move 1 Trabalhador da sua Reserva para os Açores e 1
Trabalhador da Cidade
para o Brasil.
Ganha 3 PP: 2 PP pelos seus
2 Navios nos Açores + 1 PP
pelo seu 1 Navio no Brasil.

4. Casa da Coroa

5. Fortaleza

Sem personagem na Ronda 2

Sem personagem na Ronda 1

Se um jogador pagar e tiver:
▶▶ 1 ou 2 Trabalhadores seus na Região 3, pode virar 1
Favor de Família face para cima.
▶▶ 3 ou mais Trabalhadores seus na Região 3, pode virar
2 Favores de Família face para cima (Famílias iguais ou
diferentes).

Se um jogador pagar e tiver:
▶▶ 1 ou 2 Trabalhadores seus na Região 3, pode mover 1
dos seus Trabalhadores para a Torre.
▶▶ 3 ou mais Trabalhadores seus na Região 3, pode mover
até 2 dos seus Trabalhadores para a Torre.
Regras de Movimentação:
Por cada Trabalhador movido, pode descartar até 3
Piratas.
O jogador pode mover os seus trabalhadores da Reserva,
qualquer Campo, qualquer outra Cidade, ou Colónia. Não
há limite para o número de trabalhadores (do mesmo ou
de jogadores diferentes) que podem ocupar a Torre.
Um jogador tem que mover Trabalhadores para a Torre
para descartar Piratas. Ex. Não descarta qualquer pirata
por Trabalhadores que já estejam na Torre.

Exemplo:
Amarelo tem 4 Trabalhadores na Região 3.
Tem 3 Favores de Família virados para baixo à sua frente.
Pode virar 2 face para cima.
Escolhe virar a Patrono e o Mestre.
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D. Manutenção

Executa estes 4 passos um de cada vez por esta ordem:
Exemplo:
Azul tem a maioria.
Move um Trabalhador para a
Reserva e ganha 4 PP.

1. Honra - homenagear o guarda mais leal na cidade.
O jogador com a maioria de Trabalhadores na Torre pode
mover um dos seus Trabalhadores para a sua Reserva
ganhando 4 PP. Se não quiser retirar o seu Trabalhador para
a reserva, ou em caso de empate, ninguém ganha PP.
2. Rendimentos - Receber os frutos do trabalho árduo.
Por cada Trabalhador nas Colónias o Jogador ganha os
Produtos aí representados da banca.

Exemplo: Vermelho ganha 2 Trigo e 1 Açúcar,
Amarelo ganha 1 Açúcar, e Azul ganha 1 Vinho.

3. Conservação –os Navios precisam de manutenção
Cada jogador paga 1 Madeira por cada Navio
no tabuleiro. Os jogadores podem comprar a
Madeira que precisar se tiver acesso a ela (ver
pag 10, Pagar e Comprar Madeira). Uma vez que os jogadores
podem comprar Madeira dos Campos, é importante executar
este passo pela ordem de turno expressa no Tabuleiro das
Famílias.

Por cada Madeira que o jogador não possa ou queira
pagar, recebe 1 Pirata.
O jogador retira os piratas da banca e coloca-os à sua frente
virados para baixo. O Jogador não pode mover Navios de
volta à Reserva.

4. Alimentação – os seus trabalhadores precisam de comer
Cada jogador deve alimentar os seu Trabalhadores
no tabuleiro. Alguns Trabalhadores são
automaticamente alimentados mediante
o nível do jogador no moinho de vento. O
Jogador tem que alimentar os restantes Trabalhadores
no tabuleiro descartando 1 Pão por cada.
Por cada Pão que um jogador não possa ou queira pagar
ganha 1 Pirata. O jogador retira os piratas da banca e coloca-

os à sua frente virados para baixo.
O Jogador não pode mover Trabalhadores de volta à Reserva.
Nota: Um jogador não ganha Pão se conseguir alimentar mais
trabalhadores através do Moinho do que os que tem no tabuleiro.

Exemplo: Vermelho tem 2 Navios no Brasil e 1 Navio
no Mercado do Trigo. Paga 2 Madeira e recebe 1 Pirata

Exemplo: Azul tem 10 Trabalhadores no
tabuleiro.
O seu disco está no nível 4 no Moinho.
Tem 5 Pães à sua frente. Decide ficar com 1 Pão,
descarta 4 Pães e recebe 2 Piratas.

Atenção: Um jogador pode usar o Moinho de vento para subir 1 ou mais passos, descartando 2 dois Trigo por cada passo (ver pag.7).

E. Pedidos da Coroa

Durante a Fase E de cada Ronda, os jogadores cumprem os Pedidos da Coroa.
Como lembrete, cada pedido está desenhado no Edifício vazio no turno correspondente.
1ª, 3ª, e 5ª Ronda: os jogadores ganham Prestígio por cumprir os seus Pedidos da Coroa (ver também “Folha de Referência”).
Ronda

Pedido
1ª ronda: Cada jogador escolhe 1 dos seus 2 Pedidos da Coroa que tenha à sua frente. Ganha Pontos
Prestígio por ele e, descarta-o.
3ª ronda: Cada jogador escolhe 2 dos seus 3 Pedidos da Coroa que tenha à sua frente. Ganha Pontos
Prestígio por eles e, descarta-os.
5ª ronda: Cada jogador ganha Pontos Prestígio por todos os 3 Pedidos da Coroa que tem à sua frente e,
descarta-os.

Nota: Se um jogador escolher mais do que 1 Pedido da Coroa do mesmo tipo na mesma Ronda, tem que atribuir
itens diferentes aos mesmos (Ver “Folha de Referência” para mais detalhes).
O Jogador é obrigado a descartar os Pedidos da Coroa escolhidos, mesmo que ganhe 0 Pontos de Prestígio por um ou mais.
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2ª e 4ª ronda: A Coroa pede mudanças nas colheitas agrícolas da Ilha devido a mudanças no Mundo.
Ronda

Pedido

2ª ronda: Coloque um Açúcar de valor 1 em cada Campo “conversível” de Trigo sem Madeira. De
agora em diante, vai colher Açúcar em vez de Trigo (ver pag. 11, Colheita). O Açúcar fica em jogo até ao
final da partida. Se o Campo ainda tiver Madeira nunca será convertido, mesmo que mais tarde a Madeira
seja retirada.
4ª ronda: Coloque um Vinho de valor 1 em cada Campo “conversível” de Açúcar sem Madeira. De
agora em diante, vai colher Vinho em vez de Açúcar (ver pag. 11, Colheita). O Vinho fica em jogo até ao
final da partida. Se o Campo ainda tiver Madeira nunca será convertido, mesmo que mais tarde a Madeira
seja retirada.

Atenção: Os jogadores não podem usar o Moinho de vento para ganhar Reais ou Pão durante a Fase D e E (ver pag. 7).

Fim do Jogo

Depois da 5ª Ronda, o jogo termina.
Recursos:
Cada jogador converte todos os seus Recursos, Madeira e Pão
em Reais, 1 para 1. Os Jogadores ganham então 1 PP por cada
5 Reais que tenham.
Piratas:
Cada Jogador revela os seus Piratas e declara o seu valor total.

Exemplo:
Vermelho tem 3 Trigo, 2 Madeiras, e 6 Reais à sua frente.
Converte o Trigo e a Madeira e obtém 5 Reais, ganha 2 PP.
Exemplo:
Vermelho tem 25 Piratas, Amarelo tem 21 Piratas,
Azul tem 12 Piratas, e Roxo tem 5 Piratas.
Vermelho perde16 PP, Amarelo perde 8, Azul 4, e
Roxo 2.
Vermelho perde ainda 5 PP, e Amarelo 1 PP.

▶▶ O Jogador que tiver mais Piratas perde 16 PP,
▶▶ O segundo Jogador com mais Piratas perde 8 PP,
▶▶ O terceiro Jogador com mais Piratas perde 4 PP,
▶▶ O quarto Jogador com mais Piratas perde 2 PP.
Em caso de empate, a ordem de turno actual serve de Exemplo:
desempate: o Jogador mais acima na ordem de turno perde o Vermelho e Azul têm 18 Piratas cada. Amarelo tem 7
menor número de pontos.
Piratas, e Roxo tem 3 Piratas.
▶▶ Adicionalmente cada Jogador perde 1 Ponto de Prestígio Vermelho tem o seu disco no espaço III, e Azul no espaço
por cada Pirata acima dos 20 que tenha.
IV, então Azul perde 16 PP, Vermelho perde 8 PP,
Se um Jogador não tiver Piratas, não perde nenhum Ponto Amarelo perde 4 PP, e Roxo perde 2 PP.
Prestígio.
O Jogador com mais Pontos de Prestígio é o vencedor. Em caso de empate a ordem de turno actual desempata. (o jogador
com o disco mais acima ganha).

■■ Dicas Para o Primeiro Jogo

• Vai ganhar Piratas durante o jogo. Se tentar sempre evitar,
pode perder demasiadas acções, tornando mais difícil
ganhar Pontos Prestígio. Ao invés, ganhe alguns e livrese
mais tarde deles no Edifício “Fortaleza”, o Favor de Família
“Guarda”, as Recompensas do Rei.
• Use o Moinho de vento. Se lhe faltam apenas uns Reais para
a Acção de Edifício, ou precisa daquele Pão para usar o seu
Dado naquela Personagem que precisa? O Moinho de vento
pode ser bastante útil.
• Pode recolocar os seus Trabalhadores nas Cidades para
ganhar Recursos, mas também para ganhar uma melhor
posição para a maioria, no Pedido da Coroa “Urbanização”.
• Os Cidadãos Neutrais podem ser usados para ganhar mais
Recursos, mas também podem ajudar a bloquear a maioria
de outros jogadores no Pedido da Coroa “Urbanização”.
Mesmo que não queira ou possa executar uma acção
ou colher, pode ser importante colocar um dado numa
Personagem porque precisa de executar a Acção do Edifício
associado.

• No final da primeira Ronda tem que satisfazer 1 Pedido da
Coroa. Concentre-se nesse objectivo.
• Dos 5 Pedidos da Coroa diferentes, 2 envolvem a colocação
de Navios, mas apenas 1 Personagem e 1 Acção de Passagem
permitem colocar Navios no tabuleiro. Se quer ou precisa
ganhar PP planei de acordo com isso.
• Nunca pode mover os Navios de volta para a Reserva. Então,
a não ser que tenha uma estratégia forte de Navios, não os
coloque demasiado cedo, pois estes custam Madeira todos
os turnos.
• Lembre-se que pode comprar Madeira sempre que precisar
dela, desde que tenha Reais suficientes, e acesso a Madeira
através dos Campos ou Floresta. Assegure-se de mover
atempadamente um Trabalhador para a Floresta.
• Porque precisa de Pão para melhorar os seus Dados de
Família, pode escolher ganhar Piratas ao invés de usar todo
o seu Pão a alimentar os seu Trabalhadores, apenas para
manter todas as opções em aberto.
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■■ Resumo das Regras Para o Jogo Com 2 ou 3 Jogadores
• Preparação Inicial - 1. Tabuleiros: Use o Tabuleiro de
Família apropriado (um tabuleiro é para o jogo a 4 jogadores,
o outro tem dois lados um para 3-, e outro 2-jogadores. O
número de jogadores é determinado pelo número de bustos
indicados).
• Preparação Inicial - 5. Dados: Use 9 Dados de Família a 3
jogadores, e 6 Dados de Família no jogo a 2 jogadores.
• Preparação Inicial - 7. Pedidos da Coroa: Jogue com 15
Pedidos da Coroa com 2 e 3 bustos na parte de trás no jogo
a 3, e apenas 10 Pedidos da Coroa com 2 bustos no jogo a 2
jogadores
• Preparação Inicial - 13. Madeira: Coloque a quantidade
indicada pelo número do meio num jogo a 3-jogadores e o
número de baixo para o jogo a 2-jogadores.
• Fase A. - Passo 4. d.: Num jogo a 2- ou 3-jogadores, cada fila
no Tabuleiro de Famílias representa 2 Famílias. O Jogador
escolhe 1 das 2 Famílias representadas na fila e vira todos os
seus Favores de Família dessa mesma Família.
Exemplo: Num jogo a 2-jogadores, se o jogador escolher a última
fila, pode virar todos os Favores de Família da Família Laranja
OU da Família violeta.
• Fase B. - Limite de Dados: Numa Personagem, podem
existir um máximo de
▶▶3 Dados de Família, ou 1 Dado Pirata e 2 Dados
de Família no jogo a 3jogadores.
▶▶2 Dados de Família, ou 1 Dado Pirata e 1 Dado
de Família no jogo a 2 jogadores.

• Fase B. - Acção Comandante:
Espaços disponíveis no Mercado:
▶▶ Num jogo a 3 ou 4 jogadores, ambas os espaços
sem símbolos e as que têm este símbolo estão
disponíveis (ex. existem 4 espaços disponíveis no Mercado
do Trigo, 5 no Mercado do Açúcar e 4 no Mercado do
Vinho).
▶▶ Num jogo a 2 jogadores ambas os espaços sem
símbolos e as que têm este símbolo estão disponíveis (ex.
existem 3 espaços disponíveis no Mercado do Trigo, 4 no
Mercado do Açúcar e 3 no Mercado do Vinho).

Nota: colocar um Navio no espaço com 2 bustos permite
escolher qualquer uma das quantidades indicadas.
Espaços disponíveis nas Colónias:
▶▶ No jogo a 2 somente estão disponíveis os espaços sem
símbolos
▶▶ No jogo a 3, os espaços marcadas com este
símbolo estão disponíveis
▶▶ No jogo a 4-jogadores, todos os espaços estão disponíveis.
• Fase C. - Pagar o Custo: O custo para executar o Edifício é
9 Reais no jogo a 3 , e 8 Reais a 2-jogadores, menos o valor
somado dos dados das Famílias rolados, se algum.

■■ Regras Fáceis de Esquecer

• Acção Alcaide: Não recebe nenhum Recurso por Cidade
caso não tenha Trabalhadores seus lá, mesmo que existam
Cidadãos Neutrais.
• Não precisa de ter Trabalhadores nas Cidades para executar
a Acção do Nobre.
• O Campo Floresta não pode ser colhido porque não é parte
de nenhuma Região.
• Executar uma acção de Colheita permite colher apenas na
Região da Personagem. Não se recebem Produtos ou Madeira
de Trabalhadores noutras Regiões e na Floresta.
• Numa única Personagem, só pode estar um número de dados
igual ao numero de jogadores incluindo não mais que 1 dado
Pirata.
• Não se pode usar um Favor de Família durante Fase CAcções de Edifício a não ser que tenha pelo menos um
Marcador de Acção no Edifício que está a ser resolvido (ver
“Folha de Referência”).

• Durante a Fase B - Acções de Personagem, tem que colocar
um Marcador de Acção no espaço do Edifício de cada vez
que coloca uma Dado de Família numa Personagem. É mais
fácil de lembrar se colocar os Dados de Família à sua frente
em cima dos seus Marcadores de Acção.
• Se não tiver acesso a Madeira (ex. não ter Trabalhadores num
Campo com Madeira ou no Campo de Floresta), não pode
comprar Madeira nem consegui-la.
• Quando tem que pagar Madeira, tem sempre que pagar a
Madeira da Reserva Pessoal primeiro.
• Quando compra Madeira, tem que a tirar dos Campos ou da
Reserva e descarta-la imediatamente.
• Acções de Edifício: Se tem pelo menos 1 Marcador de Acção
no Edifício, tem que escolher entre pagar ou ganhar Piratas,
independentemente de ter ou não Trabalhadores na Região..
• Se pagar, só pode executar a Acção de Edifício se tiver pelo
menos 1 Trabalhador da sua cor nos Campos da Região do
Edifício.
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Arte: Mariano Iannelli Regras: Paulo Soledade e Nuno Bizarro Sentieiro
“Quero agradecer à minha mulher, Ana, pelo amor e apoio incondicionais, aos
meus filhos, Maria e Miguel, por terem feito este jogo através de mim, aos meus
pais, que me compraram o primeiro jogo e à minha irmã, por jogá-lo comigo. Vocês
estão neste jogo, tanto quanto eu. Amo-vos a todos. Paulo Soledade
“Para Ana, Paulo, Maria, Miguel, São e José Sentieiro. A minha Família.” Nuno
Bizarro Sentieiro
Os autores gostariam de agradecer a: Pedro Correia, João Monteiro, Bruno
Valério, Vital Lacerda, Pedro Silva, Mac Gerdts, Peter Dorsam, Richard Sivèl,
Martin Wallace, Firmino Martinez, José, Miguel, Ricardo Araújo, Nuno Santos,
Vera Santos, Sara Santos, Rita Catarino, Ana Isabel Cunha, Sílvio Carvalho,
Paulo Fernandes, Patrícia Cordeiro, Humberto Dias, Nelson Ribeiro e a todos os
que jogaram o jogo na LeiriaCon. Muito Obrigado à equipa Spiel Portugal: José

Rôla, Carlos Ferreira, Luis Costa, Paulo Inácio, Pedro Andrade, Pedro Dominguez.
E finalmente às 4 mãos que fizeram este projecto possível: Mariano e Veronica.
Fomos sempre uma equipa e foi muito divertido.
Our thanks also to: Anton Katzer, Stephan Bittner, Matthias Nagy, Andrea BreeNagy, Rik Königsmann, Jörg Schöwing, Friedrich Jakobs, the Ali Baba SpieleclubBerlin and all other playtesters for their great
support and precious suggestions.

Questions, comments, suggestions can be
addressed to: madeira@whatsyourgame.eu
www.whatsyourgame.eu
www.facebook.com/whatsyourgame.eu
www.twitter.com/WhatsYourGameEu
© 2013 What’s Your Game GmbH
All rights reserved by What’s Your Game GmbH

16

FOLHA DE REFERÊNCIA
Pedidos da Coroa
Durante a Fase E, cada jogador tem que escolher 1 dos seus Pedidos da Coroa na 1ª
ronda, 2 na 3ª ronda, e 3 na 5ª ronda. Ganha PP por eles, e descarta-os (ver pag. 14,
Pedidos da Coroa).
NOTA: Se um jogador escolhe usar mais do que 1 Pedido da Coroa do mesmo tipo e na mesma ronda, tem que atribuí-los
a itens diferentes (ver abaixo Urbanização como exemplo).
O Jogador tem que descartar os Pedidos da Coroa escolhidos mesmo que lhe façam ganhar 0 Pontos de Prestígio.

Rotas de Mercado

Expedições

O jogador escolhe até 3 dos seus Navios nos
Mercados (mesmo Mercado ou diferentes).
Ganha 3, 4, ou 6 PP por Navio escolhido, como
descrito no respectivo Mercado, de acordo com a Ronda.

O jogador escolhe até 3 dos seus Navios nas
Colónias (mesma Colónia ou diferentes).
Ganha 3, 4, ou 6 PP por cada navio escolhido,
como escrito na respectiva Colónia, dependendo da Ronda.

Exemplo: Por cada Navio escolhido
no Mercado do Trigo o jogador ganha 3
PP na 1a ronda, 6 PP na 3a, e 4 PP na 5a.

Exemplo: Por cada Navio escolhido na India
o jogador ganha 6 PP na 1a ronda, 4 PP na 3a,
e 3 PP na 5a.

Influenciar as Famílias

O jogador escolhe até 4 dos seus Favores das
Famílias face para cima de diferentes famílias
(não mais que 1 Favor de Família por Família cor). Ganha 5 PP por cada Favor das Famílias escolhido.

Urbanização

O jogador escolhe uma Cidade qualquer.
Se tiver a maioria dos Trabalhadores nessa
Cidade, ganha o número maior de PP indicados
ao lado dessa Cidade. Cidadão Neutrais contam como um
jogador extra para a determinação desta maioria.
Em caso de empate, o jogador empatado com o
Trabalhador/Cidadão mais à direita vence
Se tiver pelo menos 1 Trabalhador naquela cidade e não
tiver a maioria dos Trabalhadores, ou perder o desempate,
ganha o número mais baixo de PP indicados ao lado da Cidade.
Exemplo: Se um jogador tiver o maior número de trabalhadores
no Funchal, ganha 12 PP, de outra forma, ganha 6 PP.
Exemplo: Se o jogador escolher 2 Pedidos do Rei
“Urbanização”, tem que atribuir um a 1 Cidade (por
exemplo Funchal) e o outro a uma Cidade diferente
(por exemplo Machico).

Riqueza da Nação

O jogador paga até 15 Reais, e ganha 1 Ponto
Prestígio por cada Real pago. Devolve os Reais
pagos à Banca.
Exemplo: o Jogador tem 20 Reais à sua frente. Paga 15 e
ganha 15 Pontos de Prestigio.
Exemplo - 3a Ronda
Vermelho tem 2 Rotas de Mercado and 1 Influência das
Famílias.
Escolhe as 2 Rotas de Mercado (pode então escolher até 6
Navios diferente). Ganha um total de 17 PP: 6 PP pelo seu
Navio no Mercado do Vinho + 8 PP pelos Navios no Mercado
do Açúcar+ 3 PP pelo seu Navio no Mercado do Trigo.
Azul tem 1 Rota de Mercado,, 1 Urbanização e 1 Expedição.
Escolhe 1 Rota de Mercado e 1 Urbanização.
Ganha um total de 24 PP:18 PP pelos seus Navios no Mercado
do Trigo + 6 PP pelo Funchal (não tem a maioria porque perde
o desempate para os Cidadãos Neutrais).
Roxo tem 2 Expedições e 1 Urbanização.
Escolhe 1 Expedição and 1 Urbanização.
Ganha um total de 27 PP:12 PP pelos Navios no Brasil + 15
PP pelo Machico (tem a maioria).
Amarelo tem 1 Rota de Mercado, 1
Riqueza da Nação, e 1 Influência das
Famílias. Escolhe 1 Riqueza da Nação e
1 Influência das Famílias.
Ganha um total de 23 PP: 8 PP por ter
pago 8 Reais e 15 PP pelos 3 Favores
das Família, face para cima ,de famílias
diferentes.
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Favores das Famílias

Um jogador pode usar 1 dos Favores de Família face para cima no início de um dos seus turnos:
- na Fase B - Acções de Personagem (ver pag. 9) (ex. Antes de colocar um dado ou passar) e
- na Fase C -Acções de Edifício (ver pag. 12) (ex. Antes de pagar ou ganhar Piratas).
Não pode usar um Favor de Família se não tiver um Marcador de Acção no Edifício actualmente a ser resolvido, porque não é o
seu turno.
Para usar um Favor das Famílias, o jogador vira-o face para baixo e imediatamente aplica o seu efeito (ver abaixo).
Nenhum Favor das Famílias pode ser usado na Fase A - Preparação, D - Manutenção, ou E - Pedidos da Coroa.
Atenção: Um jogador pode virar:
▶▶ todos os seus Favores de Família da mesma Família que escolher na Fase A - Preparação (ver pag. 8).
▶▶ 1 ou 2 dos seus Favores de Família (mesma ou diferentes Famílias) executando a Acção de Edifício “Casa da Coroa” (ver pag. 13).
▶▶ 1 dos Favores de Família executando “Família” das Recompensa do Rei, se estiver em jogo (ver abaixo).
Monge - O jogador ganha 2 Madeiras. Não paga por
Banqueiro - O jogador ganha 5 Reais da banca.
elas. Só pode ganhar a Madeira se tiver acesso a ela (Ver
pag.11, Conseguir Madeira).
Moleira - O jogador sobe o seu disco um espaço no
Moinho de vento. Não paga 2 Trigo.

Navegador - O jogador move 1 dos seus Navios para
u espaço Colónia ou Rota de Mercado, seguindo as
regras habituais (Ver pag.10, Comandante).

Bispo - O Jogador move um dos seus Marcadores de
Acção. Retira-o de qualquer Edifício (não interessa
se já resolvido, a ser resolvido, ou por ser resolvido) e
coloca-o em qualquer outro edifício (não interessa se já
resolvido, a ser resolvido, ou por ser resolvido).
Reminder: Um jogador não pode usar este Favor para mover
um Marcador de Acção para o Edifício que se está actualmente
a resolver se não tiver nesse Edifício um Marcador de Acção seu.

Mestre - O jogador só pode usar este Favor antes de
no seu turno “colocar um dado” na Fase B - Acções de
Personagem.
Se executar uma acção de Colheita, pode colher
mais 2 produtos dos seu Campos. Pode colher de 2 Campos
diferentes ou 1 Campo duas vezes.
Se colher usando a habilidade especial da Personagem no
Edifico vazio pode colher um total de 3 Produtos extra.
Guarda - O jogador descarta metade dos seus Piratas,
arredondado para baixo.

Patrono - O jogador ganha 3 Pães da banca.

Nobre - O jogador só pode usar este Favor antes do seu
turno para “pagar o custo” na Fase C- Acções de Edifício.
O custo para si da Acção de Edifício actual é 0.
Diplomata - O jogador só pode usar este Favor antes
do seu turno na Fase C- Acções de Edifício. Se pagar os
custo e executar a Acção actual de Edifício, executa-a
como se tivesse mais 2 Trabalhadores nos Campos da
Capitania correspondente.

Passar
O Jogador ganha 2 Reais
O Jogador ganha 3 Reais - OU
- ganha 1 PP, e pode mover 1
dos seus trabalhadores para
qualquer espaço vazio nas
Cidades, (ver pag. 13, Capitania para as
regras de movimentação).
O Jogador ganha 4 Reais - OU
- move 1 dos seu trabalhadores
para a torre (ver pag. 13,
Fortaleza para as regras de movimentação).
O Jogador ganha 5 Reais OU - move 1 dos seus Navios
seguindo as regras habituais
(Ver pag.10, Comandante)

Dama - O jogador paga 4 Reais e imediatamente
(mesmo na Fase B) faz uma Acção de Edifício à sua
escolha. Precisa ter pelo menos 1 Trabalhador nos
campos dessa região de forma a executar a acção.
Capataz - O jogador move 1 dos seus trabalhadores
de qualquer local (mesmo da Torre ou da sua reserva)
para outro (incluindo a reserva).
Se o trabalhador for para a Torre, o jogador pode
descartar até 3 Piratas; Se for para uma Cidade, o jogador ganha
1 PP; se for para uma Colónia , o jogador ganha 1 PP por cada
navio seu presente.

Recompensas do Rei
O jogador move 1 dos seus trabalhadores para qualquer campo seguindo as regras habituais
(ver pag. 10, Feitor).

O jogador ganha 3 PP.

O jogador vira 1 dos seus Favores de Família face para cima.

O Jogador ganha 5 Reais.

O jogador descarta até 3 Piratas
ou ganha 2 de Pão da Banca

O jogador ganha 1 PP, e pode
mover 1 dos seus trabalhadores
para qualquer espaço vazio nas
Cidades, (ver pag. 13, Capitania
para as regras de movimentação).

O jogador sobe o seu disco um
espaço no Moinho de vento.
Sem pagar 2 Trigo.

O jogador move 1 dos seu
trabalhadores para a torre (ver
pag. 13, Fortaleza para as regras de
movimentação).
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