
tabuleiro 106 cartas (de 3 tipos diferentes)

1 peça de primeiro 
jogador

bloco para anotar a pontuação

50 de conhecimento 32 de monumento 24 de Preste João das Índias

30 peças de astrolábio (10 por cada cor)

FRENTE

FRENTE FRENTE FRENTE

FRENTE FRENTE

VERSO VERSO VERSO

VERSO VERSO

DURANTE O JOGO CHAMAMOS DE PADRÕES 
DOS DESCOBRIMENTOS

peças de mercadorias (5 tipos diferentes)
peças de recompensa 
(de 2 tipos diferentes)

15 ESPECIARIAS15 AÇÚCAR15 PORCELANA15 ALGODÃO15 OURO20 ESPIÃO 14 COROA

24 cubos de madeira (6 por cor)

4 discos (1 por cor)

12 dados (3 por cor)

4 caravelas (1 por cor)

No início do século XV, navegadores portugueses 
lançaram-se nas primeiras viagens marítimas para ex-
plorar os oceanos e chegar a novos destinos. Nestas 
viagens, encontraram diferentes culturas e riquezas que 
durante anos animaram um intenso comércio marítimo.

Em Quinto Império II, os jogadores são comandantes de 

uma caravela que navega pelo mundo à procura de novos 
destinos para colocar padrões dos Descobrimentos ou de 
portos comerciais.

Vence aquele que melhor dominar a arte de marear, 
que construir mais monumentos nacionais ou padrões, 
acabando por receber mais pontos de vitória.

Componentes

David M Santos-Mendes
Autoria de:

Marina Costa
Arte de:
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Preparação do jogo
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Pedro2

Carolina2

Manuel2

Exemplo para 3 jogadores

PRIMEIRO JOGADOR
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1  Coloque o tabuleiro de jogo no centro da mesa.

2  Cada jogador escolhe uma cor e recebe:

 1 caravela, que coloca na casa de partida do jogo (porto de Lisboa).

 1 disco, que coloca na casa inicial da barra de astrolábio.

 3 dados, que reserva na sua frente.

 6 padrões dos Descobrimentos, que reserva na sua frente.

3  Baralhe as 50 cartas de conhecimento e forme uma pilha de bisca na área indicada 
no tabuleiro.

4  Baralhe as 24 cartas de Preste João das Índias e forme uma pilha de bisca na área 
reservada no tabuleiro (a face da frente, indicadora do bónus, fica virada para baixo). 

5  Baralhe as 32 cartas de monumento. Aleatoriamente remova do baralho um deter- 
minado número de cartas que não serão utilizadas durante a partida: a dois jogadores 
remova 18 cartas; a três jogadores remova 14 cartas; a quatro jogadores remova 8 
cartas*. Com o baralho que sobra forme uma pilha junto do tabuleiro (a face da frente 
fica virada para baixo). 

 Do topo da pilha de cartas de monumento, retire 4 e distribua pelos quatro 
espaços existentes no tabuleiro (face da frente virada para cima). 

*As cartas não utilizadas são reservadas à parte e poderão, eventualmente, vir a ser 
usadas no final do jogo (FIM DO JOGO).

A partida

6  Separe as 30 peças de astrolábio por cor: baralhe separadamente as 10 peças de 
cada cor e forme três pilhas de bisca fora do tabuleiro, junto da área da respetiva cor 
(face da frente virada para baixo).

7  Crie uma reserva geral com os cinco tipos de peças de mercadorias: especiarias, 
açúcar, porcelana, algodão e ouro.

8  Crie uma reserva geral com os dois tipos de peças de recompensa: coroa e espião.

9  Cada jogador recebe 1 ouro e, aleatoriamente, 1 das outras quatro mercadorias 
(especiarias, açúcar, porcelana, algodão). As mercadorias não atribuídas num jogo 
com menos de quatro jogadores são recolocadas na reserva geral.

10  Por um qualquer método é eleito o primeiro jogador. Como sugestão, poderá 
ser o último jogador que tenha visitado um monumento nacional. O jogador eleito 
recebe a peça de primeiro jogador que manterá à sua frente até ao fim do jogo.

11  No sentido horário, a partir do primeiro jogador, o segundo jogador recebe 1 
espião, o terceiro recebe 2 espiões e o quarto recebe 3 espiões. 

Uma partida de Quinto Império II decorre por turnos. Cada jogador executa o seu 
turno completo antes de passar para o jogador seguinte (sempre no sentido horário). 
O turno do jogador consiste em usar os seus três dados.

O final da partida desencadeia-se quando um jogador adquire uma carta de monumento 
e não há mais cartas na pilha de bisca para preencher os espaços no tabuleiro.

O jogador ativo termina o seu turno e os jogadores seguintes executam também o seu, 
terminando o jogo no final do turno do jogador à direita do primeiro jogador. 

Veremos que, para somar pontos, os jogadores devem adquirir cartas de monumento 
e cartas de conhecimento, colocar padrões dos Descobrimentos e colecionar peças de 
astrolábio e coroas. É declarado vencedor o jogador que somar mais pontos.

face da frente que 
fica virada para 

baixo
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1   Recolher os dados da sua cor existentes no tabuleiro.

 O jogador recolhe todos os dados da sua cor que estão no tabuleiro.

2   Rolar os três dados da sua cor.

 O jogador rola os três dados da sua cor em simultâneo e guarda-os à sua frente:

 não é permitido relançar nenhum dos dados;

 o valor da face de cada dado que fica virada para cima é o valor a utilizar para 
executar as suas ações.

3   Colocar os dados um a um e executar as respetivas ações.

 O jogador escolhe um dos seus dados e coloca-o num dos espaços de ação existentes 
no tabuleiro sem alterar o valor do dado.

 Um dado apenas pode ser colocado num espaço de ação livre, isto é, num espaço 
que não esteja já ocupado por um outro dado (seu ou de outro jogador).

 Excecionalmente, o jogador pode usar um espaço de ação ocupado pagando 1 ouro 
para remover o dado do outro jogador que ocupava o espaço de ação. O ouro é pago 
para a reserva geral; um jogador não pode pagar para retirar um dado seu e voltar a 
executar essa ação.

 O jogador executa a ação correspondente ao espaço onde acabou de colocar o dado.

 O jogador procede desta maneira com os restantes dois dados.

 O turno do jogador termina quando este executa a ação correspondente ao seu 
terceiro dado.

Nas páginas seguintes são explicadas as ações do jogo, com descrição de como e quando 
podem ser realizadas por um jogador.

Turno de um jogador

No seu turno, o jogador efetua, por ordem, três ações básicas:

1   recolher os dados da sua cor existentes no tabuleiro;

2   rolar os três dados da sua cor;

3   colocar os dados um a um e executar as respetivas ações.

 NOTA 

Os três dados permanecem no tabuleiro no final do turno do jogador.  
Só podem ser removidos numa das seguintes condições: por um 
adversário ( pagando ouro – ver mais adiante nas regras) ou pelo 
próprio jogador no início do seu turno seguinte.

Para usar um dado numa ação, o jogador terá de poder executar essa ação, 
isto é, o jogador não pode ocupar um espaço de ação metendo lá um dado seu 
e não executar a ação correspondente porque não pode ou não o quer fazer.

IMPORTANTE
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Espaços de ação

Existem quatro portos marítimos: Lisboa, Brasil, Boa 
Esperança e Molucas. Em cada porto marítimo existem três 
ações diferentes disponíveis que explicaremos mais adiante.

As ações de portos marítimos só podem ser executadas 
quando o jogador tem a sua caravela atracada no respe-
tivo porto.

Neste caso, pode executar uma ou mais ações desse 
porto desde que os espaços de ação estejam livres. 

Existem três espaços distintos de ação: 
portos marítimos, astrolábio e navegação.

Existem quatro locais de astrolábio: América do Norte, 
São Jorge da Mina, Goa e Macau. Em qualquer um 
destes locais, uma vez aí atracada a sua caravela, o joga-
dor pode executar a ação astrolábio.

A ação pode ser executada uma ou mais vezes por turno 
desde que os espaços para colocar os dados, no fundo do 
tabuleiro, ao lado da barra de astrolábio, estejam disponí-  
veis. Aplica-se aqui também a regra de se poder pagar 1 ouro 
para remover um dado adversário dum espaço de ação.

Para mover a sua caravela, o jogador tem de colocar 
um dado no espaço de ação de navegação. Este espaço 
de ação pode albergar um número ilimitado de dados. 
Não é, assim, necessário pagar ouro para remover dados 
deste espaço. 

portos marítimos astrolábio navegação
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Descrição das ações

Como foi já realçado, para executar uma ação o jogador tem de colocar um dos seus 
dados num espaço de ação. O jogador pode executar qualquer uma das ações disponíveis 
desde que tenha valor de dado suficiente, como se verá mais adiante.

Descrição 

 O jogador ativo usa um dado de qualquer valor no espaço de ação.

 O jogador à esquerda do jogador ativo retira a carta de conhecimento do topo da 
pilha mantendo a face que estava virada para baixo apenas visível para si e lê a pergunta 
correspondente ao valor do dado do jogador ativo.

 Conforme for o valor do dado do jogador ativo, assim será o tipo de pergunta a fazer 
pelo jogador auxiliar (VER CARTA DE CONHECIMENTO).

 O jogador ativo dá uma resposta.

 Se a resposta estiver correta, o jogador ativo ganha imediatamente a recompensa 
indicada na carta: 1 ou 2 espiões (conforme o tipo de carta).

 Independentemente da resposta à questão estar correta ou incorreta, o jogador ativo 
recebe sempre a carta de conhecimento, que guardará à sua frente até ao final do jogo, 
pois esta valerá sempre os pontos de vitória indicados e serve ainda para o multiplicador 
deste tipo de carta (VER PONTUAÇÃO FINAL).

carta de conhecimento

 Valor do dado:

 1 e 2: pergunta sem opções.
 3 e 4: pergunta com três opções de resposta.
 5 e 6: pergunta de verdadeiro ou falso.

 Recompensa imediata (assinalada do lado esquerdo com um raio).

 Pontos de vitória.

Descrição 

 O jogador ativo usa um dado no espaço da ação.

 O jogador compra peças de ouro, “pagando” por cada uma delas duas pintas do 
seu dado:

 dados de valor 2/3: recebe 1 peça de ouro.
 dados de valor 4/5: recebe 2 peças de ouro.
 dados de valor 6: recebe 3 peças de ouro.

 O jogador guarda à sua frente as peças de ouro compradas.

espião

Nome:       

Onde:

carta de conhecimento

Lisboa e Boa Esperança 

Nome:       

Onde:

ouro

Lisboa e Boa Esperança 

  Adicionalmente, e sempre que o jogador coloca um dado 
para executar uma ação, pode utilizar 1 ou mais peças 
de espião que possua para alterar o valor do dado.

Cada peça de espião utilizada, soma ou subtrai uma pinta ao valor do dado. 
O valor final do dado nunca pode ultrapassar 6 ou ser 0.

Depois de utilizada, a peça de espião é removida para a reserva geral.
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Descrição 

 O jogador ativo usa um dado no espaço da ação.

 O jogador compra conjuntos de duas mercadorias, “pagando” por cada conjunto 
1 peça de ouro e duas pintas do seu dado:

 dados de valor 2/3 + 1 peça de ouro: recebe 1 conjunto.
 dados de valor 4/5 + 2 peças de ouro: recebe 2 conjuntos.
 dados de valor 6 + 3 peças de ouro: recebe 3 conjuntos.

 1 conjunto = 1 peça de algodão + 1 peça de açúcar.

 O jogador guarda à sua frente as peças de mercadoria compradas.

Descrição 

 O jogador ativo usa um dado no espaço da ação.

 O jogador compra cartas de Preste João das Índias, “pagando” por cada carta duas 
pintas do seu dado:

 dados de valor 2/3: recebe 1 carta de Preste João das Índias.
 dados de valor 4/5: recebe 2 cartas de Preste João das Índias.
 dados de valor 6: recebe 3 cartas de Preste João das Índias.

 O jogador retira as cartas compradas do topo da pilha.

 As cartas de Preste João das Índias são de dois tipos:

 as que dão imediatamente uma recompensa. O jogador recebe a recompensa 
e descarta a carta para a caixa de jogo. 

 as que dão pontos ou multiplicadores de pontuação para o fim do jogo. 
O jogador guarda estas cartas à sua frente.

recompensa imediata pontos de vitória

multiplicador de fim de jogo

Nome:       

Onde:

açúcar e algodão

Brasil

Nome:       

Onde:

Preste João das Índias

 Molucas

Descrição 

 Utilizam-se os mesmos procedimentos descritos na ação anterior (comprar açúcar 
+ algodão) com a diferença de que, neste local, o jogador recebe 1 conjunto composto 
por 1 peça de porcelana + 1 peça de especiarias.

Nome:       

Onde:

 porcelana e especiarias

Molucas

x1 todas as cartas 
com um raio

x1
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 NOTA 

No final do turno do jogador são repostas as cartas de monumento em falta 
no tabuleiro, deslizando as existentes da direita para a esquerda e retirando 
novas cartas do topo da pilha até preencher todos os espaços vazios.

 Quantidade de mercadorias a pagar pela carta, sendo que a primeira tem um custo 
zero em mercadorias.

 Tipos (5) de mercadorias que os jogadores podem utilizar.

As cartas de monumento mostram um ou mais ícones 
que são multiplicadores de fim do jogo (VER PONTU-

AÇÃO FINAL E APÊNDICE).

Descrição 

 O jogador ativo usa um dado no espaço da ação.

 O jogador compra cartas de monumento, “pagando” por cada carta duas pintas 
do seu dado:

 dados de valor 2/3: pode comprar 1 carta.
 dados de valor 4/5: pode comprar 2 cartas.
 dados de valor 6: pode comprar 3 cartas.

 Adicionalmente, o jogador tem de “pagar” por cada carta a quantidade de peças 
de mercadorias indicada no tabuleiro.

 Na mesma ação, o jogador não pode utilizar duas mercadorias do mesmo tipo 
(exemplo: duas especiarias) para pagar 1 ou mais cartas.

 O jogador guarda à sua frente as cartas de monumento compradas, pois estas 
servem como multiplicadores de fim de jogo.

carta de monumento

Nome:       

Onde:

carta de monumento

 Lisboa

multiplicadores 
de fim de jogo

 NOTAS GERAIS RELATIVAS A AÇÕES QUE USAM 
VALORES DO DADO A DIVIDIR POR 2 

 O valor do dado é dividido por dois e o resultado é arredondado para baixo.

 Não esquecer que podem ser usadas peças de espião para aumentar o valor 
do dado antes da divisão.

 O jogador não tem de usar peças de espião para descer o valor do dado para 
valores exatos (2 ou 4).

 O jogador pode não usar todo o valor do seu dado, desde que execute a ação 
pelo menos uma vez.

 O jogador não pode usar um dado e não executar a ação. Se usar um dado 
de valor 1 terá de adicionar pelo menos 1 espião para poder executar a ação.
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Restam dois dados (valor 3) e (valor 5) ao jogador verme-
lho. A caravela do jogador está posicionada no porto do 
Brasil.

 O jogador gasta 1 peça de espião para aumentar 
o valor do dado de 3 para 4. De seguida, coloca o dado 
(valor 4) no espaço da ação ouro e recebe 2 peças de ouro.

 Prossegue e gasta outra peça de espião para 
aumentar o valor do seu dado de 5 para 6. De seguida, 
coloca o dado (valor 6) no local da ação coroa e recebe 
a peça de coroa do topo da pilha.

Restam dois dados (valor 2) e (valor 3) ao jogador 
branco para terminar o seu turno. A caravela do jogador 
está posicionada no porto das Molucas.

 O jogador branco pretende “comprar” porcelana 
e especiarias, mas o local de ação está ocupado pelo dado 
do jogador vermelho. 

1  O jogador branco gasta 1 peça de ouro para re-
mover o dado (vermelho) do adversário. Com o espaço 
de ação livre, coloca o seu dado (valor 2) que lhe permite 
efetuar apenas uma compra.

2  Paga 1 peça de ouro e recebe 1 peça de porcelana 
e outra de especiarias.

 Prossegue e coloca o dado (valor 3) no local de 
ação Preste João das Índias que lhe permite receber 
apenas uma carta deste tipo do topo da pilha.

1

2

3
1

4

3

Exemplo A 

Exemplo B 
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 NOTA 

O jogador pode mover o seu disco para a direita ou para a esquerda, mas na 
mesma jogada (mesmo dado) apenas o pode fazer numa direção. Cada pinta 
no dado é um movimento. Sempre que um espaço está ocupado por outro 
disco, esse espaço não conta e é saltado (ver o exemplo C).

Cada cor de peça de astrolábio possui dois tipos diferentes de instrumento de navegação. 
A indicação de cada tipo é dada na frente das peças através de uma ilustração. Cada peça 
adquirida pelos jogadores dá sempre os pontos de vitória indicados no fim do jogo. 
E cada ilustração diferente pode vir a dar mais pontos no caso de multiplicar com cartas 
de monumento ou de Preste João das Índias no final do jogo (VER PONTUAÇÃO FINAL).

NOTA SOBRE AÇÕES COROA E PADRÃO

Não esquecer que com as peças de espião é possível subir o valor de um 
dado até 6.

 NOTA 

Quando a ação é realizada no porto da Boa Esperança, o jogador constrói 
um padrão no continente africano; quando a ação é realizada no porto das 
Molucas, o jogador constrói o padrão no continente asiático.

Descrição 

 O jogador ativo usa um dado no espaço da ação (o dado deve ser igual a 6) para 
construir um padrão dos Descobrimentos (cubo da sua cor). O local onde é construído 
tem indicado os pontos de vitória que o jogador soma no fim do jogo.

Nome:       

Onde:

padrão

Descrição 

 O jogador ativo usa um dado de qualquer valor no espaço da ação.

 Na barra de astrolábio, o jogador avança o número de passos igual ao valor do dado, 
numa única direção (os espaços ocupados por outros discos não contam e são saltados).

 O jogador recebe a peça de astrolábio da cor do sítio onde o seu disco parou.

Nome:        astrolábio

peças de astrolábio

Boa Esperança e Molucas

Descrição 
 O jogador ativo usa um dado no espaço da ação (o dado deve ser igual a 6).

 O jogador recolhe a peça de coroa do topo da reserva geral.

As peças de coroa valem pontos de vitória no fim do jogo. 

Nome:       

Onde:

 coroa

 Lisboa e Brasil

peça de coroa
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O fim do jogo desencadeia-se quando um jogador “compra” 1 carta de monumento do 
tabuleiro e não existem mais cartas na pilha de bisca para preencher o espaço no tabuleiro.

O jogador ativo termina o seu turno e os jogadores seguintes executam também o seu. 
O jogo termina imediatamente quando o jogador à direta do primeiro jogador termina 
o seu turno.

Fim do jogo

NOTA SOBRE AS AÇÕES 
DE ASTROLÁBIO E NAVEGAÇÃO

Nestas ações tem de ser utilizada a totalidade do valor do dado, sendo 
sempre possível alterar o valor deste, utilizando espiões para subir ou baixar 

o valor inicial do dado.

 Descrição

 O jogador ativo usa um dado de qualquer valor no espaço da ação (note-se que este 
espaço de ação é diferente, pois é possível colocar  mais do que um dado de uma cor 
e o número de dados é também ilimitado).

 O jogador avança a caravela da sua cor o número de passos igual ao valor do dado.

 A caravela movimenta-se sempre no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 
A direção está indicada nas rotas definidas no mapa.

 Cada casa de porto comercial ou casa de astrolábio alcançadas contam como um 
passo de navegação.

 NOTA 
Após desencadeado o fim do jogo e até todos os jogadores concluírem o seu último 
turno, sempre que necessário, são repostos os espaços das cartas de monumento 
em falta usando as cartas reservadas à parte no início da partida. Deste modo, 
todos os jogadores têm a mesma oportunidade para comprar cartas de monumento.

Resta ao jogador vermelho um dado (valor 
6) para terminar o seu turno. A caravela 
do jogador está posicionada na casa de 
astrolábio de São Jorge da Mina.

 O jogador vermelho coloca o seu
dado (valor 6) na zona de ação astrolábio. 
De seguida, movimenta obrigatoriamente 
o seu disco seis espaços numa única direção. 
Recolhe a peça astrolábio de cor laranja 
(do topo da pilha).

Exemplo C 

Nome:       navegação
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 Cada jogador soma os pontos de vitória dados diretamente por:

1  locais ocupados por padrões da sua cor.

2  cartas de conhecimento.

3  peças de coroa.

4  cartas de Preste João das Índias.

5  peças de astrolábio.

Pontuação Final

  Cada jogador aplica os multiplicadores das cartas de monumento mais as cartas de 
Preste João das Índias:

 1  símbolos de padrões vezes o número de padrões da cor do jogador colocados 
no mapa.

 2  símbolos de conhecimento vezes as cartas de conhecimento ganhas.

 3  símbolos de coroa vezes as peças de coroa ganhas.

 4  símbolos de astrolábio vezes as peças de astrolábio com ilustrações diferentes 
ganhas (para este efeito as peças de astrolábio com a mesma ilustração contam 
como se fossem apenas uma).

A Carolina somou os seguintes pontos de vitória:

Os jogadores calculam a sua pontuação final utilizando como apoio uma folha do bloco de pontuação de fim do jogo.

Total:  65 pontos de vitória

1  padrões dos Descobrimentos: 2+3+1 = 6 pontos de vitória alcançados com os três 
padrões construídos no mapa.

2  cartas de conhecimento: 1+1+2 = 4 pontos de vitória.

3  coroas: 2+3+3 = 8 pontos de vitória.

4  carta de Preste João das Índias = 3 pontos de vitória.

5  astrolábios: 1+2+1+1 = 5 pontos de vitória.

 1  4 símbolos de padrões nas cartas de monumento e de Preste João x 3 padrões/cubos 
no mapa = 12 pontos de vitória. 

 2  3 símbolos de conhecimento nas cartas de monumento x 3 cartas de conhecimento = 9 
pontos de vitória.

 3  4 símbolos de coroa nas cartas de monumento e de Preste João x 3 coroas = 12 
pontos de vitória.

 4  2 símbolos de astrolábio nas cartas de monumento x 3 peças de astrolábio diferentes = 
6 pontos de vitória.

1

3
4

5

 

 1

 1

 2

 2

 2

 3

 3

 3 3

 4

 4

 4
 1

Exemplo 

4Carolina
Jogador 2
Jogador 3
Jogador 4

9 6 12 12 655 6 8 3

2
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 O jogador vermelho inicia o turno lançando os seus três dados.

 Como a sua caravela está posicionada no porto das Molucas, o jogador aproveita 
para usar o seu dado (valor 6) no local da ação para construir um padrão (num lugar 
vago) da região da Ásia.

 Prossegue o turno e coloca o dado (valor 2) no espaço de ação navegação que 
lhe permite movimentar a sua caravela dois espaços. Viaja do porto das Molucas até ao 
porto de Lisboa, passando pela casa de astrolábio de Macau.

Exemplo de um turno do jogador

1

2

1

2
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3

3

4

4

 Resta-lhe apenas um dado (valor 5) 
para usar. Gasta 1 peça de ouro e remove 
o dado amarelo do adversário do espaço 
da ação de “compra” dos monumentos. 

Com este espaço livre, coloca o seu  último 
dado (valor 5) que lhe permite comprar 2 
cartas de monumento. Compra a segun-
da carta (paga açúcar) e a quarta carta 
(paga algodão, ouro e especiarias).

 A carta de monumento do terceiro 
espaço desliza-se para o segundo espaço e 
revelam-se 2 novas cartas de monumento 
do topo da pilha para os dois espaços agora 
sem cartas.
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Apêndice: iconografia

Multiplicadores

Ícones de pontuação no fim do jogo Recompensa imediata

Pontos de vitória

Multiplicador das cartas 
de conhecimento

Recebe 1 peça 
de mercadoria igual 

à indicada.

Recebe 1 peça de 
astrolábio do topo da 

pilha da cor indicada.

Recebe a quantidade de 
peças de espião indicadas.

Recebe 1 carta 
de monumento 

do topo da pilha.

Multiplicador de padrões 
dos Descobrimentos

Multiplicador 
de astrolábios

Multiplicador 
de coroas



Para mais informações acerca deste jogo: info@pythagoras.pt

Segue-nos em:

  facebook.com/pythagoras.games/ 
  twitter.com/gamespythagoras
  instagram.com/pythagoras_games/
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