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Em Dezembro de 1791, aos 34 anos e no seu leito de morte, Wolfgang Amadeus Mozart escreveu os oito últimos 
compassos da sua vida: a Lacrimosa do Requiem em Ré Menor. A sua viúva, Constanze, decidiu entrar em contato com até 
quatro dos mais generosos mecenas do falecido compositor para ajudá-la a contratar os compositores adequados, de modo a 
finalizar a obra e deixá-la pronta.

Este jogo relata a história dessas reuniões que Constanze teve (ou poderá ter tido) com os mecenas de Mozart após a sua 
morte. Os jogadores de Lacrimosa assumem o papel dos mecenas do compositor que, através de uma série de entrevistas, 
contam histórias das suas viagens pela Europa e das obras que financiaram, e como concordam em suportar financeiramente 
os músicos que irão colaborar na conclusão do Requiem. Todas estas memórias são contadas do ponto de vista subjectivo de 
quem conta a história e, à medida que se patrocinam mais partes do Requiem, mais espectaculares e intrigantes se tornam as 
notas biográficas de cada mecenas.

Os mecenas patrocinam a escrita para que a última obra de Mozart seja concluída, mas cada um tenta fazer com que o seu 
papel na história de Mozart seja o mais impressionante possível, de modo a sobressair nas memórias de Constanze como o 
mais significante mecenas do génio musical, já considerado eterno pelos seus próprios contemporâneos.

Uma partida de Lacrimosa é jogada ao longo de cinco rondas (rodadas), cada uma delas correspondendo a um período 
ambientado num diferente estágio da vida do compositor, nas quais os jogadores jogarão os seus turnos. Durante o seu turno, 
vai ter de escolher que cartas vai jogar da sua mão para executar ações e que cartas vai usar para adquirir pontos de narrativa 
para a próxima ronda. Entretanto, uma participação ativa no financiamento da composição do Requiem vai trazer-lhe 
vantagens que o ajudarão a dar vida à narração das suas experiências.

Graças ao seu trabalho como mecenas, irá acumular, de várias maneiras diferentes, reconhecimento na forma de pontos de 
vitória (PV):

 Ao encomendar obras ao compositor, que pode depois vender ou encenar,
 Ao lembrar-se de memórias que partilhou e adicionando-as ao seu próprio baralho de cartas,
 Ao lembrar-se de viagens que fez ao acompanhar Mozart pelas cidades e cortes da Europa, e
 Ao ajudar Constanze a concluir o inacabado Requiem.

No fim da quinta ronda, a partida termina e o mecenas com a maior quantidade de pontos de vitória será o vencedor.

Querido amigo,
Espero que esta carta o encontre de excelente saúde. Eu ainda estou a recuperar da morte do meu amado Wolfgang. 
Que Deus esteja a seu lado. 

Visto que tantas vezes o acompanhou e patrocinou ao longo da sua vida, conhece a obra do meu marido. É por 
isso que tenho a audácia de lhe enviar esta missiva a fim de solicitar a sua colaboração. Como deve saber, o meu 
marido deixou para trás uma versão inacabada do seu Requiem e creio que não foi apenas para finalizar a obra, 
como também para honrar a glória do nosso Senhor. Eu sei quem são os discípulos de Mozart, mas tenho vergonha 
de admitir que a minha situação financeira é bastante precária. É apenas graças ao apoio de mecenas como vossa 
senhoria, que nos ajudaram tão generosamente ao longo de muitos anos de alegria e sofrimento, que terei qualquer 
esperança de concluir a última grande composição de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Além disso, gostaria de deixar um documento que narra a vida do meu falecido marido. 
Talvez esteja disposto a se encontrar comigo no Café Herzog, em Viena ,e contar-nos uma 
perspectiva das suas experiências com Wolfgang, para que possam ser preservadas para a 
posteridade. Eu estou a organizar reuniões com todos os mais importantes mecenas do meu 
marido e seria indesculpável da minha parte continuar sem os comentários de alguém da 
sua inestimável categoria.

Essa é a razão do meu contato e espero que perdoe o meu atrevimento em fazê-lo. 
Espero que a minha intenção com esta carta não seja mal interpretada, pois o meu único 
desejo é que o trabalho do meu amado marido, e a contribuição que vossas excelências 
lhe deram, seja devidamente concluído e revelado. Aguardo ansiosamente a sua resposta.
 
Sinceramente,  
Constanze Mozart
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Estas são as obras do maestro 
que pode patrocinar ao longo  

da vida dele.
Estas fichas marcam a passagem de 
um período da vida de Mozart para 
o outro e indicam a bonificação em 
efeito durante a ronda em curso.

Não é fácil chamar a atenção das 
mais importantes cortes da Europa, 
mas consegui-lo vale sempre a pena.

Componentes II

1 tabuleiro principal

4 indicadores de 
pontuação +50/+100 

Dinheiro
 10 moedas de cinco ducados e 

20 moedas de um ducado 

45 contadores de  
pontos de narrativa  

(15 contadores de talento 
de Mozart, 15 contadores de 
viagem e 15 contadores de 

composição)

48 peças de jogador (12 por jogador) 
 (7 marcadores de Requiem,  

3 marcadores de narrativa,  1 marcador de 
financiamento e 1 escudo de pontuação)

4 resumos de  
regras do jogo4 tabuleiros pessoais

5 cartas de Constanze e 10 
contadores de Constanze

Estas representam as memórias que 
tem de momentos passados com 
Mozart. Elas permitem executar  
ações e ganhar pontos vitória  

e de narrativa.

34 cartas de memórias
46 cartas de opus 15 fichas de bonificação de período 

(3 para cada um dos 5 períodos)
16 fichas de corte real

11 cartas de Solista  
para o módulo solitário 

(ver pág. 19)

1 grande marcador 
vermelho das viagens  

de Mozart
4 fichas de retrato  

do compositor

1 marcador de  
jogador inicial 

4 marcadores de  
Requiem neutros   

(brancos)

15 fichas de cidade
Mozart viaja por muitas cidades da Europa, 

seja para ver as suas obras apresentadas 
ou visitar colegas para aprender e partilhar 

experiências.

40 cartas iniciais  
(10 × 4 jogadores)

Cada jogador recebe 10 
cartas iniciais: 1 carta 
de opus e 9 cartas de 

memórias.

60 fichas de compositor
(Eybler x16, Stadler x15,

Süßmayr x16, Freystadler x13 ) 
Estas fichas representam os compositores 

que vão ajudar a concluir o Requiem.
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Coloque o tabuleiro principal no centro da mesa.

Coloque o marcador das viagens de Mozart no mapa, 
em Salzburgo.

Separe as cartas iniciais do resto do baralho e 
deixe-as à parte. A seguir, divida o resto das cartas 

de opus e de memórias pelos cinco períodos diferentes 
(rondas). Se for uma partida com 2 jogadores, remova 
aleatoriamente 2 cartas de opus e 2 cartas de memórias de 
cada período. Se for uma partida com 3 jogadores, remova 
aleatoriamente 1 carta de opus e 1 carta de memórias de 
cada período. Depois, embaralhe as cartas de cada período 

separadamente e coloque os cinco baralhos virados 
para baixo ao lado do tabuleiro de jogo.

Tire uma ficha de bonificação à sorte para cada um dos pe-
ríodos e coloque-as em cima do baralho de cartas correspon-

dente, com a face das recompensas virada para baixo. 
Arrume as restantes fichas de bonificação na caixa.

Empilhe os cinco baralhos por ordem, de modo a que o 
período 5 fique em último e o período 1 em primeiro lugar.

Coloque a ficha de bonificação do primeiro período 
no local designado do tabuleiro, com a face visível. 

A seguir, vire as primeiras 7 cartas do baralho e preencha 
a fila de cartas ao longo da borda superior do tabuleiro. 
Coloque as cartas de opus de maneira a cobrir a borda 
inferior do seu espaço e as cartas de memórias de maneira 
a que cubram a borda superior. 

Escolha 2 dos 4 compositores para usar na partida 
e guarde as fichas dos outros 2 na caixa. Recomen-

damos que, para a sua primeira partida, use o Eybler e o 
Stadler. Também os pode escolher à sorte, colocando os 
seus retratos virados para baixo na mesa e escolhendo 
dois deles aleatoriamente. Coloque os retratos dos dois 
compositores escolhidos nas casas mais à esquerda da 
área Requiem do tabuleiro. Depois, recolha todas as fichas 
de compositor correspondentes a cada um deles.

Embaralhe as cartas de Constanze e escolha 1 à sorte. 
Coloque os contadores de Constanze de modo a que 

eles cubram os fragmentos do Requiem marcados nessa 
carta, tendo em conta o número de jogadores. Guarde na 
caixa todas as cartas e contadores de Constanze que não 
vai utilizar.

Embaralhe as fichas de corte real e, aleatoriamente, 
coloque 3 delas nas casas correspondentes do mapa, 

de modo a que o lado com a moldura dourada fique virado 
para baixo. Deixe o resto das fichas na respectiva área do 
tabuleiro.

IIII Preparação
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Se for uma partida com apenas 2 jogadores, 
remova todas as fichas de compositor que 
mostrarem 3 ou 4 pontos e arrume-as na caixa. Se 
for uma partida com 3 jogadores, só precisa de remover 
as que mostram 4 pontos. Numa partida com 4 jogadores, 
não é necessário remover nenhuma ficha. 

Separe as fichas que restam para cada compositor por movimento, 
colocando-as com seus retratos voltados para baixo e ordenadas por 
custo, de forma que as mais caras fiquem no fundo de cada pilha. Co-

loque as pilhas nos espaços do tabuleiro correspondentes ao respecti-
vo movimento, de forma a que todas as fichas pertencentes ao mesmo 
compositor fiquem na mesma linha (de cima para baixo). Dessa ma-
neira, cada compositor será sempre identificado pelo mesmo símbolo  
colcheia  ou semicolcheia  .
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Embaralhe as fichas de cidade e coloque-as aleatoria-
mente nas casas correspondentes do mapa, de modo a 

que o lado com a moldura dourada fique virado para baixo. 
Deixe o resto das fichas na respectiva área do tabuleiro.

Deixe os ducados e os contadores de pontos de narrati-
va perto do tabuleiro, ao alcance de todos os jogadores.

Cada jogador recebe um tabuleiro pessoal e um 
resumo das regras de jogo, que deve ser colocado no 

espaço correspondente do seu tabuleiro. 

Cada jogador coloca o seu marcador de pontuação no 
topo esquerdo do seu tabuleiro, com o +50 orientado 

para baixo, e retira 1 carta de Opus inicial e as 9 cartas de 
Memórias iniciais correspondentes à sua cor, deixando-as 
perto do seu tabuleiro. Coloque os seus 7 marcadores de 
Requiem nas casas de instrumentações do seu tabuleiro 
pessoal e o marcador de Requiem neutro por baixo do 
marcador da sua cor na casa de instrumentações de sopro 
(a mais acima).

No seu tabuleiro pessoal, coloque os seus marcadores 
de narrativa na casa “2” de cada trilha de narrativa e 

coloque o seu marcador de financiamento na casa  22 da 
sua trilha de finanças.

 
Escolha à sorte quem vai ser o primeiro a jogar e 
dê-lhe o marcador de jogador inicial. O jogo flui no 

sentido dos ponteiros do relógio.

Os jogadores recebem ducados e colocam os seus 
escudos de pontuação na trilha de pontuação, da 

seguinte forma:

1.º jogador: 10 ducados + 0 PV   
(deixa o seu escudo ao lado da casa 1 PV)

2.º jogador: 11 ducados + 0 PV  
(deixa o seu escudo ao lado da casa 1 PV)

3.º jogador: 10 ducados + 1 PV 

4.º jogador: 11 ducados + 1 PV

Cada jogador embaralha as respectivas cartas de 
memórias e coloca o baralho resultante ao lado do 

seu próprio tabuleiro pessoal. Por fim, cada jogador tira 
4 cartas do seu próprio baralho para formar a respectiva 
mão inicial.
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Constanze senta-se junto à lareira de um conhecido café vienense. O 
seu chá esfria enquanto ela espera por aqueles que ajudaram Mozart, 
sustentando-o e patrocinando o seu trabalho durante os muitos anos 
da sua carreira. Ela deseja documentar cada momento da sua vida, 
cada episódio acerca do seu marido, e os mecenas estão mais do que 
desejosos de a impressionar com as suas narrativas.

 
Cada partida de Lacrimosa é jogada ao longo de 5 rondas 
(ou períodos) que refletem os diferentes estágios criativos 
de Mozart. Os jogadores revezam-se por turnos, intera-
gindo com o tabuleiro principal, com as cartas e com os 
seus tabuleiros pessoais de modo a inventar uma história 
que lhes assegure, para a posteridade, o seu lugar como os 
principais mecenas do compositor e, com isso, vencer a 
partida. Cada ronda do jogo é dividida numa Fase Principal, 
em que os jogadores jogam os seus turnos (4 turnos por 
ronda), e a Fase de Manutenção.

     A FASE PRINCIPAL
No início de cada ronda, todos os jogadores tiram 
simultaneamente cartas do seu próprio baralho até terem 
4 cartas na mão. Exceto pelo primeiro turno da partida, os 
jogadores começam cada ronda com 1 carta que sobrou da 
ronda anterior.
 
Durante a partida, irá jogar com o seu próprio baralho de 
nove cartas de memórias. Sempre que lhe for dito para 
tirar uma carta, faça-o sempre do seu baralho. Sempre que 
tiver de descartar, coloque as cartas de volta na própria 
caixa do jogo, pois não regressam ao jogo. Saiba que o 
número total de cartas que terá sempre durante a partida 
são nove. Durante a partida, poderá descartar cartas de 
memórias mais fracas de seu baralho, substituindo-as por 
outras melhores, mas nunca indo além ou abaixo de um 
total de nove cartas.

Começando pelo jogador inicial, a partida prossegue no 
sentido horário até cada jogador ter jogado quatro turnos. 
A seguir, passa-se à Fase de Manutenção e, depois, à ronda 
seguinte.

     TURNO DO JOGADOR
No seu turno, o jogador deve jogar 2 cartas da sua mão e 
aplicá-las no seu tabuleiro pessoal (página 14):

Uma das cartas é colocada na secção de Experiên-
cias, na parte de cima do seu tabuleiro.

 

Esta carta determina as ações que pode executar neste 
turno (ver “Ações”, páginas 8 e 9). Se a carta mostrar 
uma recompensa na parte superior, o jogador também 
recebe essa recompensa neste momento (ver “Cartas 
 de memórias”, na página 15).

A outra carta é jogada na secção de Narrativa, na 
parte de baixo do seu tabuleiro. Ela é colocada 
no espaço imediatamente abaixo da carta 

que jogou na secção de Experiências. Esta carta dá 
pontos de narrativa para a próxima ronda (ver “Fase de 
Manutenção”, na página 10).

Assim que as 2 cartas forem jogadas, execute a ação (ou 
ações) da carta que colocou na secção de Experiências.

A seguir, se jogou “Documentar memórias” ou 
“Encomendar uma composição”, mova as cartas que 
restam no topo do tabuleiro principal para a direita, de 
forma a ocupar os espaços vazios, e preencha os espaços 
agora vazios com cartas tiradas do baralho. Se aparecer a 
ficha de bonificação para o próximo período, não preencha 
nenhum dos restantes espaços vazios até ao início da 
ronda seguinte (ver Fase de Manutenção, página 10).

Por fim, tire cartas do seu baralho até ter 4 na sua mão.  
Exceção: No fim do seu terceiro turno de cada ronda, vai 
tirar apenas 1 carta (pois será a única que resta no seu 
baralho). Jogará o seu último turno de cada ronda com 
apenas 3 cartas e terminará a ronda com 1 carta na mão.

IIIIII Como jogar

A

B

11

22
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PONTOS DE NARRATIVA

Durante a partida, irá ganhar 3 tipos de pontos de narrativa: Talento de Mozart, Viagem e Composição. Os 
pontos de narrativa ajudam-no a contar a sua narrativa à Constanze e, de forma mais prática, permitem pagar 
pelas suas ações no jogo.

Pontos de narrativa podem ser obtidos como contadores ou acumulados na trilha de narrativa correspondente 
do seu tabuleiro pessoal, dependendo de como os ganha. Quando gasta pontos de narrativa, pode usar os 
contadores e/ou o valor acumulado na sua trilha de narrativa, em qualquer combinação desejada. Mas, 
lembre-se de que durante a fase de Manutenção, todas as suas trilhas de narrativa voltarão a zero, enquanto que 
os contadores podem ser mantidos de uma ronda para a outra. 

Gastar 2 pontos de talento devolvendo marcadores à reserva comum, ou movendo para trás o marcador 
deste espaço, em qualquer combinação dos dois.  

Avance 2 casas na sua trilha de narrativa do tipo Viagem. 

Ganhe 1 contador de ponto de narrativa do tipo Viagem.
11

22

22

OPCIONAL

A qualquer momento do seu turno, o jogador pode 
trocar:

3 ducados por 1 contador de pontos 
de narrativa à sua escolha.

1 contador de pontos de narrativa 
por 1 ducado.

Após colocar as suas cartas, mas antes de executar 
qualquer ação: 

Em vez de receber qualquer 
recompensa e executar 
qualquer ação indicada na 
carta que jogou, o jogador pode 
tirar do banco um número de 
ducados igual ao do período 
que está a jogar de momento 

(pode encontrar esse número na ficha de bonificação). 
Pode escolher esta opção se não puder, ou quiser, usar 
as ações da carta que acabou de jogar.

11

11

DINHEIRO

Há um banco ao lado do tabuleiro principal. Durante 
a partida, os jogadores recebem dinheiro do banco 
ou pagam dinheiro também ao banco. Os jogadores 
nunca trocam dinheiro entre si durante a partida. 
Podem, a qualquer momento, trocar 5 moedas de um 
ducado por 1 moeda de cinco ducados e vice-versa.

1 ducado 5 ducados
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DOCUMENTAR MEMÓRIAS
Crie uma secção no seu diário pessoal para registar as experiências que viveu ao lado do génio.

Escolha 1 carta de memórias do tabuleiro principal.

Pague o custo em ducados e pontos de narrativa (como indicado no espaço que a 
carta ocupa no tabuleiro).

Descarte da partida a carta que colocou na sua secção de narrativa e substitua-a pela 
carta que acabou de comprar.

Desloque as cartas para a direita e ocupe os espaços vazios no final da fila de cartas do 
tabuleiro principal.

ENCOMENDAR UM OPUS
Mozart foi um compositor imensamente prolífico que escreveu mais de 620 obras diferentes ao longo da sua curta existência.  
Encomende-lhe a composição de um novo trabalho para si e pague-lhe os seus honorários. O seu prestígio como mecenas do génio 
irá crescer como nunca.

Escolha 1 carta de opus do tabuleiro principal.

Pague o custo em ducados e pontos de narrativa do tipo Talento de Mozart indicado 
na parte de cima da carta, mais qualquer custo adicional que esteja indicado no 
espaço que a carta ocupa no tabuleiro. Coloque a carta de opus diante de si.

Ganhe os PV indicados na carta.

Ganhe PV adicionais se alguma das fichas de compositor que tiver no seu tabuleiro 
pessoal coincidir com o tipo de opus que acabou de encomendar. 

Desloque as cartas para a direita e ocupe os espaços vazios no final da fila de cartas do tabuleiro principal.

AÇÕES

Vamos agora ver em detalhe as cinco ações que podem ser encontradas nas cartas.

APRESENTAR OU VENDER UMA MÚSICA
Assim que a música for entregue, está no seu direito de tirar proveito dela, ao partilhar o talento de Mozart com quem estiver dispos-
to a pagar o preço.

Escolha uma carta de opus virada para cima que tenha diante de si, que ainda não 
tenha sido usada nesta ronda (sem ter sido rodada), e decida se quer apresentar ou 
vender a obra.

Pague o custo da sua escolha em pontos de narrativa Talento de Mozart:

 Se escolheu apresentar o Opus, ganha o dinheiro indicado na carta e depois 
tem de girar a carta em 90° para assinalar que, durante esta ronda, já não pode 
apresentar ou vender essa carta novamente.

Se escolheu vender o Opus, atualize a sua trilha de finanças e o seu escudo de 
pontuação de acordo com os valores existentes na carta. A seguir, remova a 
carta da partida (não vai poder apresentar ou vendê-la novamente). 

Ganhe PV adicionais se algumas das fichas de compositor que tiver no seu tabuleiro pessoal coincidirem 
com o tipo de opus que acabou de apresentar ou vender.
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VIAJAR
Mozart visita as principais cortes da Europa para atuar perante a nobreza e a elite. Ele também visita teatros, mosteiros e colegas 
em várias cidades do Velho Continente, ora para ganhar dinheiro, ora para aprender com outros maestros.

 
Decida para que cidade ou corte deseja mover o marcador das viagens de Mozart. 
O jogador pode escolher o destino que desejar, passando pelo número de cidades e 
cortes que quiser. Mas deve pagar o total combinado dos custos mostrados em todas 
as estradas que o marcador atravessar e só pode executar a ação do destino final (não 
as dos locais que atravessa).

Lembre-se de que pode ser desejável que Mozart “viaje” para o mesmo local onde o 
marcador se encontra. Neste caso, não é necessário pagar nenhum custo de estradas. 

Assim que o marcador das viagens de Mozart chegar ao seu destino, o jogador também deverá pagar o 
custo, em pontos de narrativa “Viagem”, mostrado na ficha de destino. Imediatamente a seguir, o jogador 
recebe as recompensas e pode levar a cabo as ações indicadas. Depois, remova a ficha do tabuleiro.

Cortes reais: Assim que a recompensa for concedida, guarde a ficha de corte real diante de si. 
Estas fichas mostram uma meta (favor real) que, se alcançada, irá valer-lhe PV no final da partida.

Cidades: Assim que a recompensa for concedida, deixe a ficha de cidade ao lado do tabuleiro 
principal.

REQUIEM

É do consenso geral que foi o Conde Franz von Walsegg que encarregou o músico de escrever a sua missa fúnebre. A viúva de 
Mozart, Constanze, fez tudo o que pôde para garantir que a composição fosse concluída após a morte de seu marido, a fim de 
cobrar os honorários pelo seu trabalho. 

Escolha uma casa de instrumentações vazia de um movimento do Requiem existente 
no tabuleiro principal e que queira encomendar.

Remova o marcador de Requiem correspondente do seu tabuleiro pessoal e receba a 
recompensa que aparece nesse espaço. Coloque-o na casa de instrumentações vazia 
de um movimento do Requiem, com o lado correspondente ao compositor que deseja 
contratar virado para cima.

Deverá pagar, pelo compositor e movimento escolhidos, o custo mostrado na primeira 
ficha de compositor. Este pode ser pago usando ducados, pontos de narrativa “Composição” e, em alguns 
casos, ao atualizar a sua trilha de finanças.

Por fim, recolha a recompensa da ficha de compositor e coloque-a, virada para baixo, no espaço do seu 
tabuleiro pessoal de onde retirou o marcador de Requiem.

Lembre-se de que se a carta de compositor mostrar uma recompensa no seu verso, irá recebê-la quando 
apropriado pelo resto da partida.

No fim da partida, determina-se qual dos compositores deu o maior contributo a cada movimento do 
Requiem e os jogadores ganharão pontos de acordo com quem patrocinou essas instrumentações (ver “Fim 
da partida”, na página 11).
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Exemplo: A jogadora azul tem esta mão e está a jogar o terceiro turno de uma ronda. Ela coloca uma carta na secção de Experiências do seu tabuleiro 
pessoal, o que lhe dá uma ação “Documentar memórias”, e coloca outra carta (que lhe dá um ponto de talento de Mozart) na secção de Narrativa 
abaixo dela. Para executar a ação, ela compra uma carta de memórias do tabuleiro principal (pagando o preço correspondente) e depois remove a 
carta que colocou anteriormente na sua secção de Narrativa, descartando-a pelo resto da partida. Ela coloca imediatamente a sua nova carta no 
espaço que acabou de vagar na secção de Narrativa do seu tabuleiro pessoal. Agora, ela deve preencher a sua mão com cartas, mas como já só há 1 
carta no seu baralho, ela tira apenas 1.

PONTOS DE VITÓRIA

Representam o nível de satisfação de Constanze 
raltivamente ao desempenho dos jogadores. 
Quantos mais PV tiver, mais irá brilhar na primeira 
biografia que venha a ser redigida. Quando os 
pontua, mova o seu marcador para a frente na trilha 
respectiva.  
 
Se alguma vez ultrapassar os 50, vire o seu indicador 
do topo esquerdo do seu tabuleiro pessoal para o 
lado +50. Se ultrapassar os 100 PV, simplesmente, 
remova o contador.

++  
5050
++  
5050

Progrida 2 PV Símbolo / Marcador 
 da pontuação

FASE DE MANUTENÇÃO
Assim que todos os jogadores tiverem concluído os 4 
turnos (quando todos os espaços para cartas dos seus 
tabuleiros estiverem cheios), a Fase Principal dessa 
ronda dá-se por concluída. A seguir, deverá fazer-se uma 
pequena limpeza e arrumar os tabuleiros para que estejam 
prontos para a próxima ronda ou, se foi a última ronda a 
ser concluída, para o fim da partida (ver página  11).

         TABULEIROS PESSOAIS

As trilhas de pontos
O primeiro passo é reinicializar (voltar a zero) as várias 
trilhas de pontos de narrativa do seu tabuleiro pessoal 
(Talento de Mozart, Viagem e Composição). A seguir, 
atualize-as de acordo com os símbolos mostrados nas 
cartas que jogou na secção de narrativa do seu tabuleiro 
pessoal. Se possuir uma carta que lhe dê pontos de vitória, 
então também atualize a posição do seu escudo na trilha 
de pontuação.

Recompensa do compositor
Se alguma das fichas de compositor já colocadas nas casas 
de instrumentações do seu tabuleiro pessoal mostrar 
uma recompensa de pontos de narrativa, recebe-a ime-
diatamente, avançando na trilha indicada tantos espaços 
quanto necessário.

22
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Finanças
Dependendo da posição do seu marcador na trilha de 
finanças, o jogador também recebe:

Dinheiro: o número indicado de ducados.

Joker : mova 1 dos seus marcadores de narrativa 
(o que desejar) 1 espaço adiante na trilha do seu 
tabuleiro pessoal.

PV: avance o seu escudo na trilha de pontuação 
do tabuleiro principal pelo número de casas 
correspondente ao número de PV.

Bonificações do período
Veja que ação aparece na ficha de bonificação existente no 
tabuleiro principal e receba a recompensa indicada cada 
vez que o símbolo da ação aparecer nas cartas que jogou 
na secção de experiências do seu tabuleiro pessoal.

Limpeza
Rode as cartas dos opus que foram apresentados durante 
esta ronda de volta à sua orientação inicial. Recolha todas 
as cartas das suas secções de experiência e de narrativa, 
e embaralhe-as de modo a formar o seu baralho para a 
ronda seguinte.  
Cuidado! Quando o fizer, NÃO deve incluir no seu novo 
baralho a carta que lhe resta na mão. 

          TABULEIRO PRINCIPAL

Mapa
Certifique-se de que todas as fichas de cidade e de corte 
real do tabuleiro principal estão com o lado da moldura 
dourada virado para cima (se não for o caso, vire-as para  
o lado certo).

A seguir, preencha todos os espaços de cidade e de corte 
real vazios com fichas da pilha correspondente (a moldura 
dourada deve ficar virada para baixo), seguindo a ordem 
indicada pelos números nos espaços vazios. Se ficar sem 
fichas de cidade, embaralhe as que já foram usadas e faça 
uma nova pilha.

Fila de cartas e bonificações  
Remova da partida:

a ficha de bonificação relativa ao período que acabou 
de terminar;

as 4 cartas localizadas nos espaços mais à direita da fila 
de cartas; e

as cartas do baralho que estejam sobre a ficha de boni-
ficação relativa ao período seguinte.

Coloque a ficha de bonificação, que está agora no topo do 
baralho, no seu espaço do tabuleiro, com a face revelada 
(ela será aplicada no fim da ronda seguinte). 

Mova para a direita as cartas que restam na fila de cartas e 
preencha os espaços vazios com cartas do novo período.

O jogador inicial passa o marcador homónimo ao jogador à 
sua esquerda.

Foi no seu leito de morte que Mozart fez o seu último contributo à sua 
Missa Requiem em Ré menor (K.626), mesmo nos últimos momentos 
da sua vida. O movimento Lacrimosa foi a última coisa que o génio 
(gênio) foi capaz de passar para o papel antes de abandonar o reino 
dos vivos.

Assim que concluir a quinta ronda da partida, após a fase 
de manutenção, efectue a contagem final de PV, seguindo 
estes passos:

 FICHAS DE CORTE REAL OBTIDAS
 
Verifique as condições das fichas de corte real que 
obteve. Cada opus e cada instrumentação do Requiem 
só podem ser usadas uma vez, por isso, se necessitar de 
vários elementos equivalentes para cumprir os requi-
sitos do jogo, terá de os ter acumulado várias vezes. 
Caso não o consiga, poderá escolher livremente a quais 
deseja associar. Por cada corte real cumprida, o jogador 
obtém os PV indicados na carta.

O jogador recebe os PV indicados 
desde que tenha à sua frente pelo 
menos 1 opus de cada um dos tipos 
indicados. As obras vendidas não 
são contabilizadas, visto que já não 

se encontram à sua frente. Cada opus só serve para 
ganhar PV uma única vez. 
 

O jogador azul possui 2 fichas de corte real. Uma delas dá-lhe PV 
por óperas e sinfonias, enquanto que a outra lhe dá PV por obras 
compostas no primeiro e segundo período. Ele possui, entre outras, 
a carta de opus “Bastien und Bastienne”, uma ópera do primeiro 
período. Ele tem de decidir qual das duas fichas de corte real lhe 
vai atribuir para poder ganhar os PV. 

IVIVFim da partida
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Obtém os PV indicados se tiver pelo 
menos 1 marcador de Requiem em 
cada uma das instrumentações 
ou movimentos indicados. Cada 
marcado de Requiem só serve para 

ganhar PV uma única vez.

A jogadora amarela possui 2 fichas de corte real. Uma delas dá-lhe 
PV por instrumentações de cordas e de voz, enquanto que a outra 
o faz por ter participado nos movimentos Sequentia e Sanctus. 
A jogadora colocou um dos seus marcadores na casa de voz do 
Sanctus. Ela tem de decidir qual das duas fichas de corte real lhe 
vai atribuir para poder ganhar os PV. 

PONTUAR O  REQUIEM 
 
Existem dois valores de PV para cada movimento do 
Requiem. Cada marcador de Requiem que tiver nesse 
movimento irá pontuar um desses valores. Primeiro, 
examine cada movimento do Requiem e determine qual 
dos dois compositores contribuiu com mais instrumen-
tações para esse movimento somando os marcadores de 
todos os jogadores (incluindo os marcadores neutros). 
Tenha em atenção que os marcadores neutros contam 
para determinar a maioria, mas não valem quaisquer 
pontos, a quem quer que seja. Cada um dos seus marca-
dores de Requiem que corresponda a esse compositor 
recompensa-o com a quantidade de PV mais alta.  Cada 
um dos seus marcadores que corresponda ao outro 
compositor recompensa-o com a quantidade de PV mais 
baixa. Se houver um empate entre 
os 2 compositores, ambos valerão 
a quantidade mais baixa.  

 

Estamos a ver como ficou o movimento Sequentia. Neste caso, 
Eybler contribuiu com 4 marcadores e Stadler apenas com 2. Cada 
marcador de Eybler vale 4 PV ao seu proprietário (a recompensa 
maior) e cada marcador de Stadler vale 2 PV (a recompensa menor).  
O jogador azul ganha 8 PV pelos seus dois marcadores que 
correspondem a Eybler. Pelo outro lado, a jogadora amarela ganha 
4 PV pelo seu marcador de Eybler e 4 PV pelos seus dois marcadores 
de Stadler. Ninguém recebe pontos pelo marcador de Eybler neutro.

CONCLUSÃO DA NARRATIVA

Obtém 1 PV por cada 2 pontos de narrativa que ainda 
tenha, incluindo a soma dos marcadores existentes 
nas trilhas do seu tabuleiro pessoal e qualquer
contador que lhe reste.

DINHEIRO

Obtém 1 PV por cada 3 ducados que lhe restem.

Uma vez somados todos os pontos de vitória, quem tiver 
a maior quantidade será o vencedor! Se houver um 
empate, ganha a partida o jogador empatado que tiver 
financiado mais movimentos do Requiem. Se ainda 
houver um empate, ganha o que tiver mais cartas opus. Se 
o empate persistir, a vitória é partilhada entre os jogadores 
empatados.

++  
5050

++  
5050

++  
5050

++  
5050
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Abaixo, pode encontrar uma explicação mais detalhada dos componentes do jogo.

O TABULEIRO PRINCIPAL
Desde o momento em que sai da sua mente privilegiada e é escrita numa partitura, a música de Mozart comove tanto reis como plebeus. Os seus 
mecenas procuram honrar a sua memória, financiando a escrita da missa fúnebre do génio austríaco e recordando as experiências que viveram 
com ele. 

O tabuleiro principal é a espinha dorsal do jogo e é composto pelos seguintes elementos:

Fila de cartas de opus e de memórias
As cartas de opus devem ser colocadas de maneira 

a que cubram a borda inferior do espaço, enquanto que as 
cartas de memórias devem ficar a cobrir a borda superior. 
Estes espaços poderão ter um custo (ou uma recompença) 
em pontos de narrativa “Talento de Mozart”, outros tipos 
de pontos de narrativa e/ou ducados, que deverá adicionar 
ao custo das cartas antes de ficar com elas (ver as ações 
“Documentar memórias” e “Encomendar um Opus”, na 
página 8).

Baralho 
O baralho de cartas está dividido em diferentes 

períodos pelas fichas de bonificação.

Área da Ficha de bonificação do período
É aqui que se coloca a ficha de bonificação do 

período corrente, de forma a que os jogadores possam ver a 
recompensa que vão receber no final da ronda.

Trilha de pontos de vitória
Cada jogador avança o seu escudo de pontuação à 

medida que vai ganhando PV. Se um jogador passar os 50 PV 
o indicador é virado para o lado “+50”..

Mapa da Europa central  
com as viagens de Mozart

Os jogadores podem investir ducados e pontos de narrativa 
“Viagem” para que Mozart se desloque pela Europa e atue 
nas cortes e teatros mais importantes desse tempo. Estas 
atuações trazem fama e dinheiro ao músico, mas também 
aos seus mecenas, isto é, aos jogadores (ver a ação “Viajar”, 

na página 9). No início da partida, os espaços das cortes reais e das cidades são preenchidos aleatoriamente com 
fichas de corte real e com fichas de cidade, respectivamente. As pilhas de fichas de corte real e de fichas de cidade 
que ainda não foram usadas são deixadas nos seus respectivos espaços .

O Requiem
Esta partitura inacabada transporta-nos para o tempo atual dos mecenas, após o falecimento de Mozart. Nesta 

parte da partida, os mecenas devem ajudar Constanze e investir no trabalho de outros compositores que vão ajudar a 
terminar as partes do Requiem que Mozart não conseguiu acabar (ver a ação “Requiem”, na página 9).
O Requiem está dividido em cinco secções diferentes chamadas movimentos. Cada movimento inclui 
instrumentações para, pelo menos, 2 instrumentos diferentes. Aqui, o Requiem aparece dividido nos seguintes 
movimentos: 1  Kyrie,  2  Sequentia, 3  Offertorium, 4  Sanctus, e 5  Agnus Dei. Cada movimento mostra as 
instrumentações que ainda estão por compôr, embora algumas delas possam estar cobertas pelos contadores 
de Constanze, dependendo do número de jogadores. Um movimento é considerado completo assim que todas as 
instrumentações forem escritas.

VVOs componentes em detalhe
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Quando patrocina um compositor com a ação “Requiem”, escolha uma instrumentação de um dos movimentos e 
coloque o seu marcador de Requiem na casa correspondente do tabuleiro de jogo. Só pode escolher uma casa vazia. Se 
não houver nenhuma casa correspondente vazia, vai ter de escolher uma outra instrumentação ou outro movimento.
 
A parte inferior desta secção contém os espaços para colocar as fichas de compositor em cada movimento do 
Requiem, que identificam cada um deles e as recompensas (maior  e menor ) pelas suas contribuições à obra. 
 

OS TABULEIROS PESSOAIS
O seu tabuleiro pessoal representa o seu diário, no qual, ao longo de todos estes anos de mecenato, tem vindo a tomar notas da sua relação com 
Mozart e dos seus investimentos no Requiem. Nele, estão incluídas as suas memórias, as obras que encomendou, os investimentos feitos em viagem 
e as atuações feitas nos teatros e cortes da Europa. Será uma fonte de informação muito útil para recontar as suas vivências a Constanze.

Neste tabuleiro, cada jogador organiza as cartas que joga durante cada uma das rondas de jogo e ele também serve 
para controlar os pontos de narrativa e as finanças:

Zonas das Experiências
Espaços para jogar cartas a fim de 

dispor de ações. Estes espaços incluem um 
lembrete de quantas cartas deve tirar do seu 
baralho no fim do turno de cada jogador.

 Zonas da Narrativa 
Espaços para jogar cartas a fim de 

obter pontos de narrativa.

Trilhas de pontos  
de narrativa 

Para registar os seus pontos de narrativa. Se 
alguma vez for preciso mover um marcador 
para lá do limite da sua trilha, o jogador 
recebe 1 ducado por cada casa que passar  
do limite.

Reserva Pessoal 
Local onde coloca a sua reserva pessoal de contadores e o seu dinheiro.

Resumo do jogo e recordatório de ações livres disponíveis.

Trilha de finanças
Se alguma vez for preciso mover um marcador para lá do limite da sua trilha, o jogador recebe 2 PV por cada casa 

que passar do limite.

Casas de instrumentações 
Quando tira marcadores de Requiem desta área para colocar no tabuleiro principal, recebe a recompensa 

indicada na casa que ficou vazia. A seguir, deve preencher a casa vazia com a ficha de compositor que escolheu. 
Algumas destas fichas podem oferecer recompensas recorrentes ao longo da partida.

Pilhas de cartas
Deixe-as perto do seu tabuleiro.
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CARTAS
As cartas de memórias e de opus podem ser obtidas usando as ações “Documentar memórias” e “Encomendar uma 
composição”, como explicado na página  8.

CARTAS DE MEMÓRIAS 

Viver experiências com Mozart é viver a história na primeira pessoa. Pôde estar na presença da nobreza, conheceu pessoas de todos os tipos e 
desfrutou de tudo o que a vida tem para oferecer, desde os acontecimentos mais triviais aos mais espirituais.

Estas cartas representam as notas que os mecenas escreveram nos seus diários acerca das missões, viagens e, 
em geral, as experiências que partilharam com o compositor. Com o tempo, estes tornar-se-iam nos documentos 
históricos que nos ajudaram a compreender o percurso da vida de Mozart. Estas cartas formam o seu baralho, com o 
qual vai jogar o jogo. Vai poder melhorar o seu baralho graças à ação «Documentar memórias».

As cartas de memórias apresentam os seguintes elementos:

Recompensa
Quando joga uma carta de memórias na secção de experiências do seu 

tabuleiro pessoal, vai receber a recompensa indicada na carta. A recompensa pode 
ser dinheiro e/ou progressão na trilha de narrativa do seu tabuleiro pessoal. Nem 
todas as cartas de memórias têm uma recompensa.

Ações
Estes símbolos mostram as ações que pode executar quando esta carta é jogada 

na secção de experiências do seu tabuleiro pessoal (ver acções, na página 8).

Período
Esta parte indica o período a que corresponde a carta, para que possa ser 

facilmente separada durante a preparação da partida. As cartas iniciais estão 
assinaladas com o símbolo de cada jogador.

Pontos de narrativa
Estes símbolos mostram os pontos de narrativa e/ou pontos de vitória que ganha durante a Fase de Manutenção 

(página 10) se jogar esta carta na secção de narrativa do seu tabuleiro pessoal.

CARTAS DE OPUS

O legado musical de Mozart, com mais de 620 peças assinadas, faz dele um dos compositores mais prolíficos da história. O compositor estava 
constantemente a receber encomendas e a gestão do seu legado musical é um elemento-chave para o seu sucesso como mecenas.

Encomendar estas obras a Mozart tem o seu custo, mas irá ganhar prestígio e, se as 
puser em cena ou as vender, irá receber outros benefícios em termos de regalias 
(ver a ação “Apresentar ou vender uma música”, na página 8).

As cartas de opus apresentam os seguintes elementos:

Custo
Estas cartas só podem ser obtidas com a ação “Encomendar uma 

composição” (página 8). Para além do custo indicado no espaço que a carta ocupa 
no tabuleiro principal, também vai ter de pagar o custo indicado na própria carta 
(em ducados e/ou pontos de narrativa “Talento de Mozart”).

Recompensa imediata
As cartas de opus concedem-lhe um benefício imediato em PV, que ganha 

no momento em que as obtém.
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Título
O nome e o tipo de opus, e o ano em que foi composto.

Tipo 
As cartas de opus podem ser de quatro tipos diferentes: 

 Ópera       Música religiosa           Sinfonia    Música de câmara

 
As 4 cartas iniciais de opus mostram o retrato de Maria Anna Mozar, a irmã de Wolfgang, também ela uma 
compositora, que viu a sua carreira ser ignorada, simplesmente por ser uma mulher, o que não a impediu de 
ser bastante influente durante o período de aprendisagem do seu irmão mais novo.

Período
Isto mostra o período a que a carta pertence, para que possa ser facilmente separada das outras durante a 

preparação da partida e para ajudar a calcular os favores reais no final da partida. As cartas de opus iniciais indicam a 
que jogador pertencem.

Apresentar
 O custo que deve pagar e a recompensa que recebe cada vez que apresenta este opus com a ação “Apresentar  

ou vender uma música” (página  8).

Vender
O custo que deve pagar e a recompensa que recebe cada vez que vende este opus com a ação “Apresentar ou 

vender uma música” (página 8).
Atenção! Uma vez vendidas, as cartas são removidas da partida e não se levam em conta na hora de determinar os PV 
dados pelas fichas de corte real.

FICHAS
A chegada de Mozart a uma cidade era um acontecimento digno de pompa e circunstância. Todos queriam conhecê-lo e o vinho jorrava desde 
as nobres cortes até às tabernas mais insignificantes. Havia muitos motivos para o génio viajar, mas o transporte, alojamento e outros custos não 
eram baratos. O papel dos mecenas foi vital para o músico poder fazer essas muitas viagens.

FICHAS DE BONIFICAÇÃO DO PERÍODO

Estas fichas marcam a passagem do tempo e indicam a bonificação ativa durante a ronda em curso. Elas são 
intercaladas dentro do baralho, entre as cartas dos diferentes períodos.  No início de cada ronda/período, a ficha 
correspondente é colocada no tabuleiro principal para indicar a bonificação que os jogadores receberão segundo as 
ações executadas durante a Fase Principal dessa ronda.  

As fichas de bonificação do período apresentam os seguintes elementos:

Período
Esta parte da ficha indica o número e as datas do período a que pertence, 

para poder separar facilmente as cartas de memórias e de opus durante a 
preparação da partida.

Ilustração

Recompensa
 O símbolo da ação e as recompensas que são atribuídas durante a Fase de 
Manutenção (página 10). Recebe a recompensa sempre que o símbolo da ação 
indicada aparecer nas cartas que jogou na secção de experiências do seu tabuleiro 
pessoal.
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FICHAS DE CORTE REAL 

Mozart passou metade da sua vida atuando perante reis, imperadores e bispos. De fato, quando ele era apenas uma criança, a Imperatriz 
Maria Teresa I da Áustria sentou-o no seu colo para lhe dar um beijo por tanto ter gostado da música que o jovem Amadeus tocou para ela.

É difícil captar a atenção das cortes mais importantes da Europa, mas o benefício a ser ganho vale bem o esforço. Estas 
fichas podem ser obtidas ao usar a ação “Viajar” (página 9) e o jogador mantém-nas na sua área de jogo até ao fim da 
partida, que é quando os PV dados por elas são calculados.  

As fichas de corte real apresentam os seguintes elementos:

Custo
O custo de obter uma ficha de corte real é pago em pontos de  

narrativa “Viagem”.

Recompensa imediata
Quando obtém a ficha, ganha imediatamente os ducados, PV e/ou os 

contadores de pontos de narrativa.

Moldura dourada
Um dos lados de cada ficha mostra uma moldura dourada. Quando este lado 

está à vista, a recompensa imediata dada por ela é mais generosa do que a do outro 
lado.

Recompensa ao final da partida
No final da partida, o jogador obtém PV pelos opus que financiou ou pela sua 

participação na conclusão do Requiem (ver Fichas de corte real obtidas, na página 11).

FICHAS DE CIDADE 

A presença na corte podia ser algo comum para Mozart, mas mesmo como um jovem compositor de sucesso, a sua falta de diplomacia e 
infantilidade muitas vezes funcionaram contra ele. Felizmente, ele sempre conseguiu arranjar desculpas para se ausentar da corte e ir visitar 
outras cidades para ver tudo o que pudesse, desde os mais barulhentos e humildes teatros, até igrejas pequenas ou grandes. Tudo lugares onde 
pudesse elevar o seu espírito com música ou perseguir seu mais recente interesse romântico.

As fichas de cidade apresentam os seguintes elementos:

Custo
Para chegar às cidades, o jogador deve pagar um custo em pontos de 

narrativa “Viagem” e/ou pontos de narrativa “Talento de Mozart”. .

Recompensa imediata
Assim que obtém a ficha, recebe imediatamente os contadores de pontos 

de narrativa, as ações adicionais (que podem ser executadas nesse momento, 
da maneira habitual, e pagando os custos correspondentes), os ducados e/ou os PV 
indicados. Assim que a recompensa for recebida, descarte a ficha junto ao tabuleiro 
principal.

Moldura dourada
Um dos lados de cada ficha mostra uma moldura dourada. Quando este lado está à vista, a recompensa imediata  

dada por ela é mais generosa do que a do outro lado.
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FICHAS DE COMPOSITOR 

Após o falecimento do génio (gênio) musical, a sua viúva Constanze dedicou-se, com a ajuda dos mecenas do seu marido, a contratar 
compositores de confiança para terminar os movimentos do Requiem que Mozart não conseguiu finalizar. Franz Jakob Freystädtler, Joseph 
Eybler e Franz Xaver Süßmayr tinham sido todos discípulos e excelentes alunos de Mozart. Por outro lado, também existia Abbe Maximilian 
Stadler, que foi um amigo íntimo de Mozart e de Haydn.

As fichas de compositor apresentam os seguintes elementos: 

Nome e Retrato 
O nome e retrato do compositor aparece no verso da ficha, junto com 

o número total de fichas desse compositor; na face, aparece apenas o nome, 
como lembrete.

Movimento
As fichas de compositor são distribuídas pelos diferentes movimentos  

do Requiem que o jogador pode compôr.

Custo
Para que o compositor possa escrever uma partitura para cada parte 

do Requiem que precisa de ser instrumentada, deve ser pago um custo em 
ducados, pontos de narrativa “Composição” e, possivelmente, terá de baixar o 
seu marcador na trilha de finanças.
 

Recompensa imediata
Recebe imediatamente a recompensa indicada na ficha e, depois, deve 

colocar a ficha, virada para baixo, na casa de instrumentação que acaba de 
esvaziar no seu tabuleiro pessoal.

Recompensas recorrentes
Algumas fichas de compositor têm uma recompensa recorrente 

que pode ser obtida em alguns momentos, durante a partida. Isto está 
indicado no verso da ficha e também na face, com o símbolo como 
lembrete.  

Existem três tipos de recompensas recorrentes:

Recompensas de Sequentia  
Valem 1 avanço nas referidas trilhas de pontos de narrativa 
durante a Fase de Manutenção.

Recompensas de Offertorium 
Valem PV cada vez que Encomenda, Apresenta ou Vende uma 
carta de opus do tipo indicado.

Recompensas de Agnus Dei  
Cada vez que executa uma ação do tipo indicado, pode executar 
essa mesma ação uma segunda vez (pagando os custos 
necessários, como de costume).

Número de jogadores 
Algumas destas fichas têm pontinhos no seu verso. Eles são 

usados para indicar, dependendo do número de jogadores, as fichas 
que devem ser removidas durante o passo 7 da preparação.

2

3

5

A jogadora azul realiza uma ação de Requiem, 
encarregando Sequentia a Eybler. Ao fazê-lo, coloca a sua 

ficha no tabuleiro, paga os custos de Eybler e coloca o 
compositor no seu tabuleiro pessoal, com a face visível. A 
partir de agora, em cada Fase de Manutenção obterá um 

avanço no respectivo marcador de pontos.
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Emanuel Schikaneder era um famoso ator, produtor e dramaturgo 
amigo da família, que colaborou com Mozart na composição de uma 
das suas maiores obras: A Flauta Mágica A música era de Mozart e 
a letra, o libreto, era do próprio Schikaneder. 
Infelizmente, Mozart faleceu apenas poucas semanas após a sua 
estreia. Schikaneder ficou desolado. Ciente da delicada situação 
financeira de Constanze, ele altruisticamente pôs em cena a Flauta 
Mágica para ajudar a viúva.

Schikaneder compete contra si como o “Solista” e já parte 
com uma certa vantagem, visto que os lucros provenientes 
da Flauta Mágica já se encontram nas mãos de Constanze. 
O seu objetivo é fazer o melhor trabalho possível ao contar 
a história da sua vida com Mozart e contribuir generosa-
mente para a composição do Requiem. Quando o texto 
menciona o “Solista”, ele se refere a Schikaneder, o seu 
adversário virtual. 

PREPARAÇÃO

Ao preparar uma partida solitária de Lacrimosa, o jogador 
deve seguir os passos habituais de preparação de uma 
partida para dois ou mais jogadores, exceto por algumas 
diferenças, que são explicadas a seguir.

 
Separe as cartas iniciais do resto do baralho e deixe-
as à parte. A seguir, divida o resto das cartas de opus e 

de memórias pelos cinco períodos diferentes. Como é uma 
partida com 2 “jogadores”, remova aleatoriamente 2 cartas 
de opus e 2 cartas de memórias de cada período. Depois, 
embaralhe as cartas de cada período separadamente e 
coloque os cinco baralhos virados para baixo ao lado do 
tabuleiro de jogo.

Escolha 1 dos 4 compositores e arrume as fichas 
dos outros 3 na caixa. Não é necessário eliminar 

nenhuma ficha pertencente ao compositor escolhido.
Separe as fichas do compositor escolhido segundo o 
movimento e ordene-as por custo, com as mais caras no 
fundo de cada pilha. Coloque cada pilha, virada para cima, 
no movimento correspondente do Requiem, deixando 
todas as fichas do compositor escolhido na fila de cima, de 
forma a que sejam identificadas pela colcheia.

Embaralhe as cartas de Constanze e escolha 1 à sorte. 
Coloque os contadores de Constanze de modo a que 

eles cubram os fragmentos do Requiem marcados nessa 
carta, como faria numa partida com 2 jogadores. Guarde 
na caixa todas as cartas e contadores de Constanze que 
não utilizou.
 

 

Prepara a sua área pessoal de igual 
modo. Para o Solista, use um tabuleiro 

individual e coloque o seu marcador financeiro no nível 
2 e prepare os marcadores de Requiem. O Solista não 
usa pontos de narrativa, por isso ignore essa zona do seu 
tabuleiro. A seguir, crie o baralho de 9 cartas do Solista 
escolhendo o nível de dificuldade com que deseja jogar:

Fácil: Use as cartas de solista numeradas de 1 a 9 e 
arrume as cartas 10 e 11 na caixa.

Intermédio: Use as cartas de solista numeradas de 1 a 
7, mais a 9 e a 10, e arrume as cartas 8 e 11 na caixa.

Difícil: Use as cartas de Solista numeradas de 1 a 7, 
mais a 10 e a 11, e arrume as cartas 8 e 9 na caixa.

Receba o marcador de jogador inicial. Nunca o 
irá passar ao solista: Será sempre o jogador inicial 

durante toda a partida.

No seu tabuleiro pessoal, coloque os marcadores 
de narrativa na casa “2” de cada trilha de narrativa, 

sendo que o Solista não necessita deles.Coloque o seu 
escudo de pontuação e o do solista junto à trilha de 
pontuação do tabuleiro principal (ambos os jogadores 
começam com 0 PV). Adicionalmente, retire 10 ducados. 
Para o solista, posicione o respectivo marcador de 
financiamento de acordo com o grau de dificuldade:

Fácil: 0 ducados.

Medio: 
22

 .

Difícil: 
11 1144

. 

Embaralhe as suas cartas de memórias e coloque o 
baralho resultante ao lado do seu tabuleiro pessoal. 

Tire 4 cartas do seu baralho para formar a sua mão inicial.
Para o solista, embaralhe as cartas de solista e coloque 
o baralho junto ao tabuleiro pessoal dele, sem tirar 
nenhuma carta para formar uma mão de jogo.

VIVIVersão para 1 jogador -  A história de Schikaneder
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A PARTIDA

Quando está a jogar sozinho, jogue os seus turnos como 
o faria normalmente, mas deve obedecer às seguintes 
alterações quando é a vez do Solista jogar:

AÇÕES DO SOLISTA

O solista não tira cartas para adicioná-las à sua mão. 
Em vez disso, ele joga a primeira carta do seu baralho 
na secção de experiências e a segunda carta na secção 
de narrativa. Assim que o solista jogar as suas 2 cartas, 
execute a ação da carta que ele jogou na secção de 
experiências, de acordo com as regras seguintes:

Documentar memórias

Olhe para a seta na coluna mais à 
esquerda da carta que o solista colocou na 
sua secção de narrativa para determinar 
que carta de memórias ele pegará do 
tabuleiro principal: a que está mais à 
direita ou a que está mais à esquerda.

Se a carta selecionada valer pontos de narrativa, o solista 
recebe-os imediatamente. 

Ele executa as ações das cartas de memórias escolhida 
sem ter de pagar nenhum custo (seja em ducados ou 
pontos de narrativa). Depois, a carta de memórias é 
removida da partida.

Encomendar um Opus

Olhe para a seta na coluna mais à 
esquerda da carta que o solista colocou 
na sua secção de narrativa para 
determinar que carta de opus ele pegará 
do tabuleiro principal: a que está mais à 
direita ou a que está mais à esquerda.

Ele fica com a carta sem pagar nenhum custo (seja em 
ducados ou pontos de narrativa “Talento de Mozart”).
 
O solista ganha os PV indicados nas cartas de opus e avança 
o seu escudo de pontuação no tabuleiro principal de acordo 
com isso. Depois, a carta de opus é descartada da partida.

Apresentar ou vender uma música

Olhe para a seta na coluna mais à esquerda 
da carta que o solista colocou na sua 
secção de narrativa para determinar que 
carta de opus do tabuleiro principal ele 
irá vender: a que está mais à direita ou a 
que está mais à esquerda.

O solista nunca “apresenta” a música e sempre escolhe 
vendê-la. Atualize a trilha de finanças e o escudo de 
pontuação do solista, de acordo com os valores na carta de 
opus. Depois, a carta de opus é descartada da partida.

Lembre-se: Se o marcador de financiamento do solista 
passar do limite da sua trilha de finanças, ele ganha 2 PV 
por cada casa para além desse limite, tal como um jogador 
normal.

CARTAS DO SOLISTA

O solista joga com um específico baralho de cartas que 
mostram a seguinte informação:

Ações  
Estes símbolos mostram as ações que o solista pode 
executar quando esta carta é jogada na secção de 
experiências do tabuleiro pessoal dele (ver ações do 
solista).

Detalhes das ações 
A parte inferior da carta está dividida em três colunas 
e vamos examinar cada uma delas, dependendo da 
ação tomada.

A coluna da esquerda indica qual das cartas 
de opus ou memórias disponíveis no tabuleiro 
principal (a da direita ou da esquerda) recebe 
o solista ao executar as ações “Documentar 
memórias”, “Encomendar um Opus” ou 
“Apresentar ou vender uma música”. 

A coluna do meio indica em que direção se vai 
mover o marcador das viagens de Mozart e o 
número de cortes reais a visitar quando executa  
a ação “Viajar”. 

A coluna da direita indica o movimento ( 1  - 5 )  
e a prioridade das instrumentações (de cima  
para baixo ou vice-versa) quando executa a  
ação “Requiem”. 
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No caso de não haver nenhuma carta de memórias (para 
a ação “Documentar memórias”) ou carta de opus (para 
as ações “Encomendar uma composição” e “Apresentar ou 
vender uma música”) no tabuleiro principal, o solista não 
faz nada e a ação não tem efeito.

Viajar

Olhe para a seta na coluna central da 
carta que o solista colocou na sua secção 
de narrativa para determinar em que 
direção do mapa se vai mover o marcador 
das viagens de Mozart. O número 
dentro da seta determina o número de 

Cortes Reais que o solista vai visitar (0, 1 ou 2), na ordem 
numérica da seta (ascendente ou descendente).

O solista acompanha Mozart em todas as diferentes 
cortes reais, passando por várias cidades, sem nunca 
pagar qualquer custo. Veja em que cidade se encontra 
o marcador das viagens de Mozart e, começando por 
ela, mova o marcador de corte em corte seguindo 
a numeração das cidades e cortes reais em ordem 
ascendente ou descendente até ter visitado o número 
indicado de cortes reais, contando apenas que ainda têm 
uma ficha de corte real (ignorando os espaços de corte 
real vazios).

Se o marcador das viagens de Mozart chegar a Munique 
(München, 11), continuará para Salzburgo (Salzburg, 1), e 
vice-versa.

Se o marcador das viagens de Mozart terminar o seu 
movimento numa corte que tenha uma ficha de corte 
real, o solista fica com ela como a primeira “visita”, se 
for requerido um mínimo de 1 visita. No caso de ser 
necessário mais de 1 visita antes do seu destino final e 
o marcador passar por uma ou duas cortes que tenham 
fichas nelas, o solista fica com todas as fichas de corte real 
de onde passar.

Cortes reais: Pegue na ficha de corte real e deixe-a junto 
do tabuleiro pessoal do solista (estas fichas pontuam-se no 
fim da partida).

Cidades: Quando o solista atravessa uma ou mais cidades 
(com o marcador das viagens de Mozart), descarte 
qualquer ficha de cidade que ele encontre nelas, sem 
aplicar o seu efeito.

Algumas das cartas indicam que o número de cortes que o 
solista irá visitar é zero. Nesse caso, o marcador das viagens 
de Mozart não é movido e não se toma nenhuma ação.

Se a qualquer momento da ação (seja ao início ou após 
visitar a primeira corte real, se a carta indicar que se 
visitam 2) não houver fichas de corte real no tabuleiro, a 
ação termina imediatamente.

Requiem 
 

Olhe para a seta na coluna mais à direita 
da carta que o solista colocou na sua 
secção de narrativa para determinar que 
instrumentação o solista vai adicionar ao 
Requiem: a que estiver disponível mais 
perto do topo ou a mais perto do fundo do 

seu tabuleiro pessoal. O número ao lado da seta determina 
a que movimento ( 1  - 5 ) vai contribuir o solista. 

Sem pagar nenhum custo (nem ducados, pontos de 
narrativa ou ajustes na trilha de finanças), ele coloca 
os seus marcadores de Requiem no movimento e 
instrumentação indicados, com o lado que mostra a 
semicolcheia virado para cima. Se não houver nenhuma 
casa livre no movimento indicado, escolha o próximo 
movimento à direita que tiver casas vazias (ou o 
movimento anterior, à esquerda, se não houver casas 
vazias em nenhum dos movimentos seguintes).

O solista recebe imediatamente os PV correspondentes 
à recompensa menor do movimento onde colocou o seu 
marcador e ajusta o seu escudo de pontuação no tabuleiro 
principal de acordo com isso. Lembre-se de que, no final 
da partida, o solista também pontuará o Requiem da 
maneira normal.

Se o solista já não tiver marcadores de Requiem (porque já 
usou os 7), então a ação não tem efeito.

FASE DE MANUTENÇÃO

Para além de remover todas as suas cartas e embaralhar 
o seu baralho, o solista não efetua nenhuma manutenção 
no seu tabuleiro pessoal. Apenas o jogador terá de fazer a 
manutenção, como indicado nas regras habituais.

FIM DA PARTIDA

Calcule a sua pontuação seguindo as regras habituais.

O solista apenas contabiliza os pontos que ganhou durante 
a partida, mais:

1. As fichas de corte real obtidas: ele pontua todas as 
fichas de corte real que acumulou durante a partida, 
tenha cumprido os seus requisitos ou não.

2. La partitura del Réquiem, de la manera habitual.

O solista não leva em conta as secções 3 e 4 da 
pontuação final (“Conclusão da narrativa” e 
“Dinheiro”), visto que ele não usou os pontos de 
narrativa nem os ducados em toda a partida.
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Apresentar ou vender 
Esta ação aparece nas cartas de 
memórias. Algumas fichas de 
compositor também mostram este 
símbolo para conceder esta ação como 
recompensa imediata.
Nas cartas de opus e em certas fichas de 
cidade, este símbolo é desdobrado nos 
símbolos “Apresentar” e “Vender”. 

Viajar
Esta ação aparece nas cartas de 
memórias. Algumas fichas de 
compositor também mostram este 
símbolo para conceder esta ação como 
recompensa imediata.

VIIVII Glossário de símbolos
Encomendar uma composição
Esta ação aparece nas cartas de 
memórias. Algumas fichas de 
compositor também mostram este 
símbolo para conceder esta ação como 
recompensa imediata.

Documentar memórias
Esta ação aparece nas cartas de 
memórias. Algumas fichas de 
compositor também mostram este 
símbolo para conceder esta ação como 
recompensa imediata.

Requiem 
Esta ação aparece nas cartas de 
memórias. Algumas fichas de 
compositor também mostram este 
símbolo para conceder esta ação como 
recompensa imediata.

Experiências  
A área do seu tabuleiro pessoal 
com os espaços onde joga cartas de 
memórias para executar ações e obter 
recompensas.

Narrativa 
A área do seu tabuleiro pessoal com os 
espaços onde joga cartas de memórias 
para obter pontos de narrativa.

Contadores de pontos de 
narrativa
Obtém contadores de pontos de 
narrativa “Talento de Mozart”, “Viagem” 
e “Composição”. Jóquer  : Pode 
escolher que tipo contadores de  
pontos de narrativa prefere.

Se, a qualquer momento, tiver de 
avançar algum dos contadores 
para além do limite máximo das 
respectivas trilhas, receba um ducado 
do banco por cada casa para lá do 
limite.

2211

33 44

Pontos de narrativa 
Pontos de narrativa “Talento de 
Mozart” , “Viagem” ,  
“Composição”  e Jóquer .

Avanços na trilha de pontos 
de narrativa 
No seu tabuleiro pessoal, avance, 
ou recue, o contador na trilha 
de pontos de narrativa indicada: 
talento de Mozart, Viagem ou 
Composição. Jóquer : Pode 
escolher que tipo contadores de 
pontos de narrativa prefere.

Apresentar 

Vender

33 44
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Os opus podem ser de quatro tipos diferentes

Pontos de vitória  (PV)
Avance o seu escudo de pontuação 
tantos PV como os indicados nesta 
recompensa.

Números 
Quando um símbolo tiver um número  
vermelho adjacente, significa que 
deve pagar esse número de unidades.
Quando um símbolo tiver um número 
preto adjacente, significa que deve 
receber esse número de unidades.

Dinheiro
O número que acompanha o símbolo 
indica quantos ducados devem ser 
pagos  (vermelho) ou recebidos  
(preto), dependendo do caso.

Pode encontrar estes símbolos 
nos marcadores de Requiem e na 
área do tabuleiro principal para os 
compositores do Requiem. 
A colcheia  identifica o compositor 
que está na fila superior da área de 
compositores do Requiem. 
A semicolcheia  identifica o 
compositor que está na fila inferior da 
área de compositores do Requiem.
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Se, a qualquer momento, tiver de 
avançar o contador para além do 
limite máximo da sua trilha de 
finanças, receba 2 PV por cada casa 
para lá do limite.

Finanças
Atualize (aumentando ou recuando) 
o marcador de finanças, no seu 
tabuleiro pessoal.
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 Ópera       Música religiosa           Sinfonía    Música de câmara

Instrumentações do Requiem

Sopro    Percussão    Cordas   Voz Órgão 

Cartas de opus iniciais

22

11
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Venda um opus de música religiosa para avançar o seu marcador 2 casas na sua trilha 
de finanças. A ação “Vender” é executada da maneira normal, pagando os custos e 
recebendo a recompensa correspondente. Além da recompensa, mova também o seu 
marcador das finanças 2 espaços.

Ganha 3 PV por cada carta de opus de música religiosa que tiver.

Recompensas de Ofertorium: Valem PV cada vez que Encomenda, Apresenta ou Vende 
uma carta de opus do tipo indicado.

Apresente uma peça de música religiosa para ganhar 7 ducados adicionais. A ação 
“Apresentar” é executada da maneira normal, pagando os custos e recebendo a 
recompensa correspondente.

Após colocar o marcador de Requiem em qualquer casa de cordas de um movimento do 
Requiem, coloque o marcador de Requiem neutro, de cor branca, em qualquer casa vazia 
do mesmo movimento de Requiem. No final da partida, os marcadores neutros contam 
para determinar a maioria, mas não atribuem pontos a ninguém.

Recompensas de Agnus Dei: Cada vez que executa uma ação do tipo indicado, pode execu-
tar essa mesma ação uma segunda vez (pagando os custos necessários, como de costume).

 Ganha 2 PV por cada carta de opus de música de câmara que tiver.

Recompensas de Sequentia: Valem 1 avanço nas referidas trilhas de pontos de narrativa 
durante a Fase de Manutenção.

VIIIVIII Referencias

Símbolo de recompensa recorrente. Este compositor concede uma recompensa que pode 
ser ativada várias vezes durante o resto da partida.


