
20 de setembro de 1519. 
O frenesi é grande no convés. Os 
marinheiros correm de um lado para outro 
carregando os últimos alimentos.
No palanque real montado no porto, o 
aparato é grande, El-rei chegou para ver partir 
a armada: cinco poderosas naus, capitaneadas 
por cinco astutos comandantes que nos próxi-
mos anos verão a sua inteligência posta à prova.
Os canhões disparam para dar ordem de partida. Içam-se as âncoras e  
desfraldam-se as velas, começa a viagem que dará uma volta completa ao 
mundo.

Neste jogo, os jogadores tomam o lugar de comandante numa das naus que 
realizou a viagem de circum-navegação.
Para ganhar o jogo, o comandante deve ter habilidade para gerir a sua guar-
nição e saber quais as contendas onde deve ou não empregar mais recursos.

Durante o jogo, serão disputadas várias cartas oceano (em conjuntos de 3 cores). 
Os comandantes lançam na mesa cartas de guarnição para tentar vencer cada 
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uma dessas cartas oceano e os pontos de vitória 
que dão. Na sua vez, podem decidir parar de  
colocar cartas ou continuar e, assim, aumentar o  
valor da sua guarnição. 
No momento da ancoragem será o comandante que  
possui a guarnição mais forte a ganhar a carta 
oceano daquela cor.
Forçar um pouco mais a disputa de uma carta  
oceano  pode levar os outros comandantes a gas-
tar cartas de guarnição que muita falta farão em  
futuras lutas!

À semelhança da histórica viagem de 1519, apenas  
uma nau regressará a Espanha, e como então  
aconteceu com tempestades assustadoras ou  
calmarias desesperantes, motins, escaramuças, 

fome e medos vários, não faltará agora tensão na mesa...

Conheça alguns factos da verdadeira viagem de Magalhães e Elcano nas  
páginas 10 a 12.

75 cartas de guarnição

• 15 cartas de guarnição por 
jogador.
• Cada conjunto de 
cartas de guarnição  
é identificável pelo  
nome da nau e uma 
ligeira diferença de 
cor no verso.

• A maioria das cartas tem  
valores em duas cores. Ao jogar 
uma dessas cartas os jogadores 
deverão decidir qual a cor/ 
âncora válida. (ver pág. 5)

cor e valor 
da carta

o número 
com menor 
tamanho, 
num dos 
cantos da 
carta, será o 
número  
com maior 
tamanho  
no canto 
oposto

há três âncoras com formas diferentes, 
cada uma delas associada a uma 

cor, para mais fácil identificação por 
jogadores com dificuldade na perceção 

das cores
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18 cartas oceano

• 6 cartas oceano por cor/âncora.
Duas a valer 2, duas 
a valer 3 e duas a 
valer 4 pontos de 
vitória.

• Cada conjunto de 
cartas oceano tem 
representada uma 
âncora/cor diferente.

pontos de 
vitória

as cartas 
oceano são 
disputadas 
usando cartas 
de guarnição 
com esta cor/
âncora (ver 
pág. 5)

6 cartas tempestade

• Estas cartas apenas são  
usadas em jogos com 5  
jogadores ou numa 
variante a 4 
jogadores (pág. 9).

• As cartas  
tempestade têm, 
no verso, um  
astrolábio sobre um fundo de 
carta de marear.

pontos de 
vitória

as cartas 
tempestade 
são disputadas  
através de 
cartas de  
guarnição 
usadas com 
o verso para 
cima (ver 
pág. 8)

1 carta Pigafetta

• Esta carta é dada 
ao primeiro  
jogador (ver pág. 
4).

2 livros de regras

• Um livro com regras em  
português e espanhol.

• Um livro com regras em inglês 
e alemão.
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Aqui descreve-se a preparação para um jogo com 2 a 4 jogadores. Para um 
jogo com 5 jogadores consultar a página 9.

O jogador que mais recentemente esteve num barco recebe a carta 
Pigafetta. 

Cada jogador recebe um conjunto de 15 cartas de guarnição. Os 
jogadores baralham essas cartas e colocam a pilha na mesa, com o 
verso virado para cima.

Agora, cada jogador bisca as 5 cartas do cimo da sua pilha, sem as  
mostrar aos adversários. É com essas 5 cartas que jogará a 1ª ronda.

Cada uma das pilhas de cartas oceano é baralhada e colocada no 
centro da mesa, com o verso virado para cima.
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O jogo decorrerá ao longo de 6 rondas. Cada ronda terá as seguintes fases, 
efetuadas de forma sequencial.

Traçar o rumo
Retirar a carta oceano do topo de 
cada pilha e colocá-la, com a  
face para cima,  junto à pilha  
correspondente. 

Cruzando os mares
• Começando no primeiro jogador e seguindo no sentido dos  
ponteiros do relógio, cada jogador, na sua vez, coloca uma carta de 
guarnição na mesa.

• O valor de cada carta de guarnição que é considerado é o que 
está mais próximo do centro da mesa. Nas cartas com dois valores, 

o jogador escolhe o que pretende usar e 
orienta a carta em conformidade. Pode pois 
acontecer que a personagem desenhada na 
carta fique de pernas para o ar.  

• Os jogadores podem colocar a carta em 
uma de três colunas, sendo 
cada coluna usada  
exclusivamente para uma 
cor/âncora. As cartas  
devem ser sobrepostas de 
maneira a que os números 
a ter em conta fiquem 
sempre visíveis.

Importante: havendo uma ou mais 
cartas oceano não reclamadas em rondas 
anteriores, a nova carta é colocada sobre 
aquela(s) mas permitindo que se vejam 
todos os pontos de vitória em disputa.
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• Depois de jogada, a carta não pode ser removida ou movida para 
outra coluna.
• Na sua vez e até decidirem passar, os jogadores podem sempre 
jogar uma carta que tenham na mão.
• Um jogador que decida passar não pode mais jogar uma carta na 
ronda, sendo a sua vez saltada enquanto estiverem outros jogadores 
em ação.
Nota: o primeiro jogador tem sempre de colocar uma carta na mesa, 
podendo apenas passar na sua próxima vez.

Ancorar 
Nesta fase decide-se quem ganha  
as cartas oceano em disputa na 
ronda. Depois de todos os 
jogadores terem passado, as  
colunas de cartas de guarnição são 
avaliadas e o melhor comandante 
será recompensado.
• As 3 cores/âncoras são avaliadas 
uma após a outra.
• Para cada cor, os jogadores  
somam os valores das cartas  
jogadas à sua frente. Aquele que 
tiver o maior total (i.e. o mais forte 
na cor) ganha a carta oceano à vista  
correspondente a essa cor/âncora.  
Qualquer carta oceano nessa cor 
que reste da ronda anterior é 
também ganha pelo jogador. 
• As cartas oceano ganhas são  
colocadas à vista, por cor/âncora, à 
frente de cada jogador.
• As cartas jogadas numa coluna 
vencedora têm de ser descartadas.  
Isto é, quando um jogador ganha  
uma carta oceano numa 
determinada cor/âncora, ele tem 
de colocar na sua pilha de descarte 
todas as cartas de guarnição 
jogadas nessa coluna.

Exemplo: a Rita ganhou nesta 
ronda a cor verde com 3+2=5 

valores de guarnição.

Ela recebe a carta oceano de 
âncora verde que lhe dá 2 

pontos de vitória.

A Rita coloca as duas cartas de 
guarnição usadas na sua pilha 

de descarte.
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• Todas as outras cartas de guarnição  
são recuperadas pelos jogadores. 
Isto é, quando um jogador não ganha 
uma carta oceano numa determinada cor, 
ele recupera para a sua mão as cartas de  
guarnição que jogou na coluna dessa cor.

• Empates: no caso de empate no valor 
de guarnição (duas ou mais colunas da 
mesma cor com o mesmo maior valor), 
a carta oceano dessa cor não é atribuída 
e todos os jogadores recuperam para a 
mão as cartas jogadas. É pois possível 
que várias cartas oceano fiquem por  
conquistar de ronda para ronda.

• Depois de avaliadas as 3 cores/âncoras 
de cartas oceano esta fase está  
terminada e avança-se para a fase D.   

Marinheiros ao convés
Cada jogador bisca 2 cartas de guarnição do topo da sua pilha e  
junta-as à sua mão. Não existe qualquer limite ao número de cartas 
que se pode ter na mão em determinado momento.

Pigafetta a bordo
O primeiro jogador passa a carta Pigafetta para o jogador à sua 
esquerda. A próxima ronda pode agora ter lugar começando pela fase 
A.

O Toni jogou apenas uma  
carta para verde e perdeu 

a corrida pela carta 
oceano (4 < 5); por causa 
disso ele recupera para 

a sua mão a carta de 
guarnição jogada.

O jogo termina assim que após a resolução da fase C (Ancorar) não reste 
qualquer carta de guarnição para os jogadores biscarem para a mão (a fase D 
não pode ser realizada).
Nessa altura, os jogadores somam os pontos de vitória das cartas oceano que 
conquistaram.
O jogador com mais pontos de vitória é o vencedor. 7



Num jogo com 2 jogadores uma pequena alteração é  
introduzida. Na fase A (Traçar o rumo), se uma carta oceano  
com dupla pontuação (4/1) é virada, a mesma deve ser  
imediatamente rodada mostrando em cima o valor 1 (com 
marca de 2 jogadores).
No final do jogo, estas cartas de dupla pontuação valem  
apenas 1 ponto de vitória.

A Mariana vence o jogo com 16 
pontos de vitória, fruto da soma 
de pontos dados pelas 5 cartas 
oceano que conquistou!

Exemplo:

No caso de ocorrer um empate, é vencedor o jogador com maior total de valor 
de guarnição nas cartas que ainda lhe restarem na mão, sendo somados os 
valores maiores das cartas.

A Rita também 
terminou o jogo 
com 16 pontos de 
vitória. Na sua mão 
restaram duas  
cartas de guarnição 
(que não chegou 
a colocar na mesa 
durante a última 
ronda).

A Mariana terminou 
o jogo com uma 
carta de guarnição 
na mão. 
A Mariana ganhou 
porque soma um 
valor de 7 enquanto 
a Rita soma nas suas 
duas cartas o valor  
de 6!

Exemplo: 

Mantendo-se o empate, os jogadores partilham a vitória.
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Num jogo com 5 jogadores são usadas as cartas  
tempestade. Fica, assim, disponível uma quarta pilha 
de cartas com pontos de vitória, lado a lado com as 3 
pilhas de cartas oceano.

• para além das 3 colunas onde se podem colocar cartas de guarnição de cor/
âncora verde, azul e vermelha, os jogadores, na sua vez de jogar, podem  
colocar uma qualquer carta de guarnição virada para baixo numa quarta  
coluna de cartas
• repare-se que o verso das cartas de guarnição mostra um  
astrolábio, que é também o simbolo mostrado nas cartas de tempestade, a 
quarta pilha de pontos em disputa
• em cada fase C a carta tempestade em disputa é ganha pelo jogador que 
tenha mais astrolábios à vista na sua quarta coluna de  
guarnição (i. e. aquele com mais cartas de guarnição viradas para baixo)
• mantêm-se todas as demais regras das fases B e C 

o José ganhou a «luta com a tempestade»  
desta ronda com um valor de guarnição de 2

(1 por cada carta virada para baixo).

O José conquistou as 2 cartas  
tempestade em disputa (tinha 

ficado uma da ronda  
anterior), ganhando 1+2 

pontos de vitória.

Exemplo:

As cartas tempestade têm pontuações menores: 1 x 1 ponto de vitória (pv); 
3 x 2 pv; 2 x 3 pv. A corrida para ganhar estas cartas é feita jogando cartas de  
guarnição viradas para baixo numa quarta coluna na mesa. 
As fases B e C, descritas atrás, sofrem as seguintes alterações:

Nota: as cartas tempestade poderão também ser usadas como variante 
em jogos com 4 jogadores. Mantêm-se as regras enunciadas no caso de 5  
jogadores.
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Nasceu por volta de 1476 
na pequena vila piscatória 
de Getaria, um municí-
pio espanhol situado na  
comunidade autónoma do 
País Basco. Depois de 
vários anos a trabalhar 
em ofícios ligados ao mar, Del Cano  
voluntariou-se para participar na  
viagem de circum-navegação. 
Começou a viagem a bordo da nau 
Victoria sob o comando de Luís 
de Mendoza e depois da morte 

de Magalhães assume o  
comando da embarcação 
e da viagem, que concluiu 
triunfante no dia 6 de  
setembro de 1522.
Em 1525, Del Cano foi  
nomeado para capitanear 

uma nova expedição de circum- 
navegação composta por sete naus, 
sob o comando de García Jofre de  
Loaísa. Juan Sebastián del Cano  
morreu no decorrer desta viagem, 
quando navegava no Pacífico.

Nasceu por volta de 1480 
no Norte de Portugal. Foi 
um grande navegador  
quinhentista, que preparou  
um dos maiores feitos 
do seu tempo: a primeira  
circum-navegação da Terra.
Desde cedo que Magalhães  
procurou glória e para isso lançou-se 
ao mar. Viajou para a India onde  
serviu ao comando de grandes nomes 
como D. Francisco de Almeida ou 
Afonso de Albuquerque. No Oriente  
permaneceu o tempo suficiente para 
planear aquele que viria a ser o seu 
maior feito.
Caído na desgraça do rei de  
Portugal (D. Manuel I), dirigiu-se para  
Sevilha, onde, com ajuda do  
cosmógrafo Rui Faleiro e outros 

companheiros, elaborou o 
plano de uma navegação 
por ocidente, para tentar 
provar que as ilhas Molucas  
se encontravam fora do  
hemisfério português que 
fora definido pelo Tratado 

de Tordesilhas assinado em 1494.

A 22 de março de 1518, Magalhães 
e Faleiro assinam um compromisso  
com Carlos I de Espanha, futuro  
Imperador Carlos V, para firmar o 
apoio e financiamento necessários 
para a realização da viagem.
Fernão de Magalhães morreu  
durante a viagem, em Mactán  
(Filipinas) no decorrer de uma  
escaramuça, no dia 27 de abril de 
1521.
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No dia 20 de setembro de 1519,  
zarpou de Sanlúcar de Barrameda 
uma esquadra de cinco naus 
com cerca de 235 homens a  
bordo. Sob o comando de Fernão de  
Magalhães (que seguia a bordo da nau  
Trinidad), seguiram outras quatro  
naus comandadas por comandantes  
espanhóis: a nau Concepción,  
comandada por Gaspar Quezada,  
a nau San Antonio, por Juan de  
Cartagena, a nau Santiago, por Juan  
Serrano e a nau Victoria, por Luís  
Mendoza.

Entre tempestades e os impedimen-
tos de navegar pelo desconhecido,  
sucederam-se várias conspirações e  
insubordinações a bordo das naus, 
o que causou muitas baixas entre as  

guarnições.
Alguns dos embarcados deixa-
ram-nos o testemunho escrito da via-
gem, tendo chegado até nós relatos 
anónimos, atribuíveis a nomes como 
os de  Juan Bautista de Punzonzol, 
Leon Pancaldo ou Martinho de Aia-
monte e os registos do andaluz Gines 
de Mafra e do grego Francisco Albo. 

O italiano Antonio 
Pigafetta foi mais prolí-
fico e chegou a publi-
car o livro «A Primeira 
Viagem à Volta da  
Terra», um diário que 

permite descobrir muito sobre a vida 
a bordo. 
Uma das mais difíceis etapas da  
viagem ocorreu entre a travessia do  
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Estreito de Magalhães e a  
chegada à Ilha dos Ladrões. A  
incerteza, as tempestades e a  
escassez de alimentos frescos e água, 
mataram muitos marinheiros. Outros 
sobreviveram, mas com a moral em 
baixo e em desespero, alimenta-
vam-se de ratos e até do couro que 
cobria os mastros.

A morte de Magalhães precipitou 
uma série de acontecimentos. A  
desconfiança dos nativos levou à  
execução de um plano de traição e  
alguns marinheiros foram  
assassinados durante um banquete 
oferecido pelo rei Humabon. Quatro 
meses depois, Del Cano assume 
o comando da nau Victória e  
enceta a viagem de regresso. Opta 
por não regressar pelo caminho  

de ida e segue pelo Indico, cru-
zando veloz as águas controladas  
pelos portugueses. A viagem foi 
concluída por dezoito marinheiros, 
numa nau que chegou carregada de 
especiarias.

A bordo das cinco naus estiveram  
embarcados homens de várias 
nacionalidades, que ajudaram numa 
viagem que foi ponto culminante 
para a ciência náutica, que se vinha 
desenvolvendo e aperfeiçoando 
consideravelmente desde o início do 
século XV.
Entre outras conquistas, a viagem de 
Magalhães ajudou a cartografar toda 
uma nova região do globo e provou 
que os mares tinham comunicação 
entre si.

Segue-nos nas redes sociais

facebook.com/pythagoras.games/

twitter.com/gamespythagoras

instagram.com/pythagoras_games/

Qualquer pergunta sobre este jogo: 
info@pythagoras.pt
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O MAR POR VOCAÇÃO, O 
PAÍS POR HORIZONTE

Junta-te a Nós


