
A colonização da lua deixou de ser apenas um conceito existente 
no mundo da ficção científica. Neste ano de 1977, é um projeto 
perfeitamente viável. Várias empresas e companhias estão ansiosas 
por financiar o desenvolvimento de habitações humanas na lua e 
serem as primeiras a estabelecer uma colónia lunar. Todos os tipos 

de colonos pioneiros viajaram para o satélite do nosso planeta na esperança de serem os 
primeiros a construir uma comunidade próspera e viável, adequada à vida humana… e de 
vender a outros colonos tudo o que necessitam para serem felizes na L.U.N.A. Capital! 

Os jogadores assumem o papel de vários grupos de colonos (engenheiros, cientistas, 
agricultores espaciais, mineiros, etc.) e vão ter de aproveitar todas as oportunidades 
disponíveis enquanto constroem instalações essenciais nos terrenos mais apropriados. A 
recompensa pelo sucesso é digna de se ver: o acordo assinado por todos os colonos afirma 
que a estação lunar mais eficiente e impressionante se tornará a capital da nova colónia 
lunar.

Ao longo de 12 rondas (rodadas), os jogadores terão acesso a lotes de entrega compostos 
por plantas para várias estruturas (Cartas de construção) e a uma ou mais opções para 
o projeto, tais como silos, estufas lunares e módulos residenciais, entre outras (peças de 
Projeto), que irão então colocar na sua área de jogo, chamada de “Base”. No fim da 12.ª 
ronda, a pontuação é somada e a Autoridade para a Colonização Lunar designa a que fez o 
melhor trabalho como capital do satélite preferido por nove entre dez habitantes da Terra.  



preparação Tire aleatoriamente uma carta de 
Concessão de longo prazo e duas 
de curto prazo. Coloque-as, viradas 
para cima, acima da fila de cartas de 
Construção, para que todos as possam 
ver. Deixe as fichas de Robot Selenita 
e as de Redistribuição Logística numa 
provisão ao alcance de todos. 

Coloque o tabuleiro com os quatro 
espaços para cartas virados para 
cima e coloque uma das cartas de 
Construção virada para cima em cada 
espaço. Ponha o baralho das cartas 
de Construção virado para baixo no 
dispensador de cartas e ponha este 
ao lado da área de jogo. Coloque o 
Marcador da Última Entrega na carta 
mais próxima ao baralho de cartas de 
Construção.

Dê a cada jogador 3 Cartas de 
Construção à sorte, 1 peça de 
Patrocinador e as três fichas de 
Identificação correspondentes. Cada 
participante coloca a respectiva peça 
de Patrocinador à sua frente para 
mostrar a sua cor de jogador.

Separe as cartas de Construção das 
cartas de Concessão. Depois, divida as 
Cartas de Concessão num baralho para 
as Concessões de curto prazo e outro 
para as Concessões de longo prazo. 
Embaralhe cada um destes três baralhos 
separadamente, virados para baixo.
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Divida as peças de Projeto em grupos, 
de acordo com as Fases no seu verso. Dependendo do número de 

jogadores, arrume na caixa 
as peças com um número 
de marcas maior ou igual ao 
número de participantes em 
jogo. Isto significa que, se houver 
duas pessoas a jogar, arrume as 
peças que têm 2 ou 3 marcas no seu 
canto superior direito. Se houver 
três a jogar, arrume as peças que 
têm 3 marcas. Se estiverem 4 a jogar, 
nenhuma das peças precisa de ser 
arrumada.

Embaralhe cada conjunto de peças de 
Projeto separadamente. Por enquanto, 
deixe as peças da Fase B e Fase C na 
tampa da caixa. Coloque uma peça 
qualquer da Fase A virada para cima 
por baixo de cada carta de Construção 
do tabuleiro e ponha o resto das 
peças da Fase A viradas para baixo 
na Torre de Projeto. 

E
F

Escolha à sorte quem será o primeiro 
jogador e dê-lhe o Marcador do 
primeiro jogador. O turno decorrerá 
no sentido horário a partir do 
Marcador de primeiro jogador. Agora, 
começando pelo último jogador (o 
que está sentado à direita do que vai 
jogar primeiro) e no sentido anti-
horário, cada jogador pode escolher 
trocar uma carta de Construção que 
tenha na mão pela que está num dos 4 
espaços do tabuleiro.

G
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componentes do jogo
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4 fichas de 
redistribuição logística

1 tabuleiro com  
dois lados

1 torre de projeto

1 marcador da 
última entrega

4 peças de patrocinador

1 dispensador de cartas

1 marcador do 
primeiro jogador

1 caderno para a 
pontuação

12 fichas de identificação 
3 para cada Patrocinador

1 lado para o modo solitário

8 fichas robot (robô) 
selenita

165 peças de projeto
55 peças da Fase A, 55 peças da 

Fase B e 55 peças da Fase C

68 cartas de construção
24 cartas de concessão  

15 Concessões de curto prazo e 9 
Concessões de longo prazo
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vamos construir a luna capital!

coletores e condensadores

estufas

Coletor de 
hidrogénio

Estufa de 
pêras

Coletor de 
oxigénio

Estufa de 
maçãs

Condensador 
de água

Estufa de 
frutas variadas

sistemas vitais

Uma colónia humana que queira durar mais do 
que cinco minutos tem de ter um plano racional 
para o uso dos seus coletores de hidrogénio 
e oxigénio, bem como dos condensadores que 
transformam esses elementos em água.

Se vamos ter pessoas atarefadas na superfície 
da Lua, é melhor que estejam de estômago cheio! 
Para começar, temos de ter a certeza de que é 
possível cultivar as frutas melhor adaptadas às 
tecnologias especiais desenvolvidas para o solo 
lunar: pêras, maçãs e limões.

PONTUAÇÃO: Cada um destes sistemas vitais é 
pontuado separadamente, contando apenas o maior 
conjunto de locais interligados ortogonalmente.

Estufa de 
limões

mod-hab (módulos de habitação)

construções

Estas construções móveis são os lugares onde 
o pessoal técnico habita enquanto trabalha 
na Lua. A ideia é que os mod-hab possam 
ser colocados junto às estruturas onde os 
especialistas estão a trabalhar para não terem 
de fazer viagens desnecessárias. 

Ao colocar este Mod-hab (sobre um Andaime 
Lunar ou num local vazio), ele pontuará 

2  por cada estufa a seu redor. Neste caso, 
pontuaria 4 . 

x x x x x

PONTUAÇÃO: Estes dão aos jogadores 2 
pontos por cada projeto do tipo indicado 
existente em qualquer dos 8 locais à sua 
volta (10 locais se o que onde o mod-hab 
se encontra for um local duplo).

Durante os jogos de LUNA Capital, as seguintes 
peças de Projeto serão usadas frequentemente. 
Vamos saber um pouco mais sobre elas antes de 
começar a jogar. Vire para a página 10 se quiser 
saber sobre a pontuação final.

1 tabuleiro com  
dois lados

· ESTES PODEM SER COLOCADOS EM 
CIMA DE ANDAIMES LUNARES ·

PONTUAÇÃO: O maior conjunto de estufas interli-
gadas pontua como um sistema vital, independen-
temente do tipo de frutas nelas cultivadas. Além 
disso, as estufas dão pontos ao jogador se ele tiver 
conjuntos de todas as três cores na sua Base  
(a estufa de frutas variadas é um joker (curinga)).



complexos residenciais

zona de aterragem lunar

Estas estruturas são 
destinadas às famílias 
que vão colonizar a Lua e 
contêm lojas, discotecas, 
cinemas e todo o tipo de 
entretenimento. É muito 

mais fácil vender os apartamentos nestes 
complexos se a Base tiver departamentos de 
vendas suficientes e se os mod-habs estiverem 
localizados perto dos locais onde os engenheiros 
e cientistas são necessários.

Ligações à Terra são essenciais aos 
habitantes da Lua porque, como 
é natural, eles querem acolher os 
seus entes queridos quando os vêm 
visitar do velho planeta! Obviamente, 

as zonas de aterragem (aterrissagem) também 
servem como centros de logística, recebendo 
mercadorias e bens, além de serem eixos 
interstelares para as naves que viajam para 
lugares remotos do sistema solar e até para o 
espaço sideral. 

departamento de vendas

demolições

É muito bonito construir uma colónia 
na Lua e tal, mas se não conseguirmos 
fazer com que as pessoas queiram 
mudar-se para lá, o negócio vai por 
água abaixo. Oferecemos um café 

às pessoas e apresentamos a nossa proposta 
de propriedades lunares espetaculares, com 
vistas que são literalmente fora deste mundo, às 
famílias dispostas a viver no espaço.

Por vezes, o progresso da colónia não 
corresponde ao projeto inicialmente 
idealizado. Não há problema nenhum! 
Uma rápida intervenção do grupo de 
demolições e fica tudo limpo e pronto 

num instantinho para uma nova Construção.

PONTUAÇÃO: Estes dão aos jogadores 1  por 
cada projeto do tipo indicado encontrado em 
qualquer local da Base do jogador.

PONTUAÇÃO: Cada Departamento de vendas 
existente na Base do jogador vale 2 .

REGRA: Quando esta peça de Projeto é 
colocada, o jogador tira imediatamente 3 
cartas de Construção do baralho e fica com 
1 delas. As outras 2 cartas são devolvidas ao 
fundo do baralho.

REGRA: Esta peça de Projeto pode ser colocada 
em qualquer Local de Construção e cobre 
qualquer peça ou elemento impresso na carta, 
tais como Andaimes Lunares, meteoritos ou 
qualquer outra coisa. Esse espaço é então 
considerado vazio e pode ser posteriormente 
ocupado por qualquer outra peça de Projeto.
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· ESTES PODEM SER COLOCADOS EM 
CIMA DE ANDAIMES LUNARES ·

· ESTES PODEM SER COLOCADOS EM 
CIMA DE ANDAIMES LUNARES ·
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Por vezes, tem de usar a sua influência 
como Patrocinador para assegurar a 
entrega das mercadorias necessárias à 
vitória na corrida para ser a capital da 
Lua.  

robot (robô) selenita
Estes pequenos personagens são 
fundamentais na construção de uma 
colónia humana na Lua. Eles conseguem 
mover-se com grande agilidade 
através do terreno lunar e ajudam-

nos a desenhar as instalações de modo a serem 
eficientes e seguras. 

REGRA: Sempre que uma peça com um Robot 
Selenita é jogada, quem a jogou tira o número 
correspondente de fichas de Robot Selenita 
da provisão (1 ou 2) e coloca-as na respectiva 
carta de Patrocinador. Em turnos posteriores, ao 
colocar uma carta de Construção na sua Base, o 
jogador pode cobrir o número nessa carta com 
uma ficha de Robot Selenita e ignorar a regra que 
requer que o número nas filas (fileiras) de cartas 
aumente da esquerda para a direita (o resto das 
regras referentes à colocação das cartas ainda 
deve ser obedecido normalmente).

REGRA: Quando um jogador tira esta peça, 
ele coloca-a em qualquer local vazio da sua 
Base e tira 1 peça de Redistribuição Logística 
da provisão, que coloca na sua carta de 
Patrocinador para usar num turno posterior. 
Para a usar, no início de qualquer um dos seus 
turnos, o jogador descarta a ficha e troca de 
posição duas peças de Projeto existentes no 
tabuleiro antes de escolher o seu conjunto de 
cartas e peças.

meteoritos
Embora os meteoritos possam ser 
um problema durante os trabalhos 
de construção na Base, eles também 
despertam um certo interesse científico. 
São caixinhas de surpresa que podem 

conter metais desconhecidos, elementos vindos 
de outras galáxias ou até traços de vida 
extraterrestre. Mas não se entusiasmem muito: 
normalmente, eles não são mais do que pedras 
cósmicas sem valor. 

PONTUAÇÃO: Veja quem acumulou mais 
meteoritos na sua Base e que vai receber  de 
acordo com o número de participantes em jogo.

redistribuição logística



como jogar

Os turnos jogam-se sempre no sentido horário à volta 
da mesa, começando pelo jogador inicial. No decorrer 
do jogo, cada participante cria a sua própria Base 
ao fazer filas (fileiras) de Cartas de Construção à 
sua frente. Cada carta de Construção mostra um 
número de Locais de Construção. Ao colocar peças de 
Projeto nos seus Locais de Construção, os jogadores 
aperfeiçoam as suas Bases, ganhando pontos de 
vitória.

Quando inicia o seu turno, o jogador escolhe 1 dos 4 
conjuntos (carta de Construção + peça(s) de Projeto) 
disponíveis no tabuleiro. A carta é adicionada à mão do 
jogador e a(s) peça(s) fica à sua frente, por enquanto. 
Se o jogador escolher a combinação com o Marcador 
da Última Entrega nela (a última tirada), ele deve 
descartar primeiro uma das cartas da sua mão e 
colocá-la no fundo do baralho.

Jogar 1 carta de Construção. O jogador deve agora 
escolher 1 das cartas de Construção que tem na mão 
(as que tinha antes, mais a que acabou de tirar) e 
colocá-la, virada para cima, na sua Base. A colocação 
da carta deve obedecer a estas 4 condições:

Jogar peças de Projeto. Depois de colocar a sua 
carta, o jogador deve posicionar todas as peças de 
Projeto que obteve nesse turno. Essas peças podem 
ser jogadas em qualquer Local de Construção vazio 
da sua Base. O jogador não é obrigado a colocá-las 
em cima da carta que acabou de adicionar à sua 
Base (excepto durante o primeiro turno, devido a 
não haver mais opções). 

Cada peça deve ser colocada num Local de 
Construção que esteja completamente vazio, sem 
nenhuma peça de Projeto ou edifício de qualquer 

O jogo decorre em 3 Fases (A, B e C) de 4 
rondas (rodadas) cada. Durante a ronda, 
cada jogador joga um turno (num total de 12 
turnos por jogador). 

o turno do jogador
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Não pode cobrir nenhuma outra carta, nem 
pode ser girada de qualquer maneira. O 
número que está no canto superior esquerdo 
da carta deve ficar sempre visível.

A partir da segunda carta, cada uma deve 
ser colocada adjacente e em ângulo reto 
(acima, abaixo, à esquerda ou à direita) a, 
pelo menos, uma das Cartas de Construção 
colocadas numa ronda anterior: o mínimo de 
dois cantos da nova carta devem tocar dois 
cantos da carta existente. Assim que uma 
carta for colocada numa Base, já não pode 
ser movida ou recolocada.

Pode haver um máximo de 3 filas de cartas 
em cada Base dos jogadores. O comprimento 
de cada fila é ilimitado. Cada fila também pode 
ter um comprimento diferente.

As cartas de Construção estão numeradas de 
1 a 10. Dentro de cada fila, os números nas 
cartas devem ir aumentando da esquerda 
para a direita e não pode haver números 
repetidos na mesma fila. Se o jogador não 
tiver na sua mão nenhuma carta que cumpra 
esta condição, ele deve jogar a nova carta 
virada para baixo (ainda obedecendo às 
condições 1, 2 e 3). Como o número da carta 
não está visível, ela não será levada em conta. 
Além disso, o jogador não poderá colocar 
nenhuma peça de Projeto nessa carta.

4

3

2

1



Algumas peças de Projeto dão aos 
jogadores fichas de Robot Selenita  
e/ou fichas de Redistribuição 
Logística . Estas fichas são colocadas 
na respectiva peça de Patrocinador até 
o jogador decidir usá-las.

Marcador da Última Entrega é então movido  
para essa posição e atribuído a essa combi- 
nação de carta e peça(s). Se o jogador seguinte 
escolher esta combinação, ele deve descartar uma 
das cartas que tem na mão (ver acima).

Feito isto, o próximo jogador no sentido horário 
inicia o seu turno. 
 

Quando todos tiverem jogado o seu turno e voltar 
a ser a vez do jogador que tem o marcador do 
primeiro jogador, adiciona-se mais uma peça 
a cada conjunto de carta e peça(s) antes dele 
começar o seu turno. Deste modo, na primeira 
ronda haverá 1 peça de Projeto debaixo de cada 
carta de Construção. No início da segunda ronda 
haverá 2, no início da terceira, 3 e, por fim, 
no início da quarta ronda, cada conjunto será 
composto de uma carta de Construção e 4 Peças 
de Projeto. A Fase em curso termina no fim da 
quarta ronda. 

Coloca-se uma terceira peça no início da  
terceira ronda.

Assim que terminar o seu turno, o jogador tira 
uma nova carta de Construção do baralho e 
coloca-a virada para cima na área vazia. Também 
tira da Torre um número de peças de Projeto igual 
ao número da ronda (rodada) em curso (1, 2, 3 ou 
4) e coloca-as debaixo da carta de Construção. O 

tipo. Algumas cartas de Construção já vêm com os 
seus próprios projetos, que são tratados da mesma 
maneira que as peças de Projeto que se colocam mais 
tarde. Alguns Locais de Construção são maiores do 
que outros. Um jogador continua a só poder colocar 
uma peça de Projeto nestes locais “duplos”. 
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fim da ronda 

Há duas excepções. As únicas peças que 
podem ser colocadas sobre qualquer outro 
elemento do jogo são:

Construções , que podem ser 
colocadas em locais vazios ou em 
Andaimes Lunares 1  impressos nas 
cartas.

Peças de Demolições  2 , que podem ser 
colocadas em cima de qualquer elemento, 
tornando o local vazio.

1

2



pontuação final
Após o fim da Fase C, a partida termina e os 
jogadores calculam os seu Pontos de Vitória 
baseando-se nos seguintes conceitos. Consulte 
a informação detalhada nas peças de Projeto na 
página 5.

1 3 6 10 15 20 25 30 35 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

sistemas vitais  
Existem quatro tipos de sistemas vitais 
fundamentais para a vida na Lua: coletores 
de hidrogénio , coletores de oxigénio  
condensadores de água , e estufas   
(independentemente do que é cultivado nelas). 
Cada jogador vê qual é o maior conjunto de 
peças interligadas ortogonalmente de cada tipo 
de sistema vital na sua Base e marca pontos 
por eles de acordo com a seguinte tabela. 

Esta tabela mostra os VP (  ) atribuídos 
segundo o tamanho do conjunto:

estufas
Além de pontuarem como sistemas vitais, as 
estufas geram os seus próprios pontos. Cada 
jogador conta o número de colheitas completas 
que tem na sua Base (pêras , maçãs  e 
limões ) e recebem 5 / 12 / 22    por terem, 
respectivamente, 1 / 2 / 3 colheitas completas. 
As estufas pertencentes a uma colheita NÃO 
PRECISAM estar adjacentes uma à outra. 
Algumas delas contêm todos os três tipos de 
frutas . Cada uma delas pode ser contada 
uma vez como o tipo de fruta que melhor sirva 
as necessidades do jogador (serve como um 
“joker” ou “curinga”).

No fim de cada Fase, antes dos jogadores 
começarem a ronda seguinte, cada um deles 
confirma se cumpriu os requisitos para qualquer 
uma das Concessões expostas ainda disponíveis.

Cada jogador que cumpra os requisitos para 
uma ou mais Concessões coloca uma ficha 
de Identificação em cima de cada uma das 
Concessões cujos requisitos cumpriu e que ainda 
não tenha nenhuma ficha de Identificação nela. 
É possível que vários jogadores reivindiquem a 
mesma Concessão, mas só se o fizerem no fim da 
mesma Fase. Assim que uma Concessão tiver pelo 
menos uma ficha de Identificação nela, deixará de 
estar disponível ao resto dos jogadores até ao fim 
da partida.  
Vai poder encontrar mais detalhes sobre as 
Concessões na página 12.

Passadas 4 rondas, começa uma nova Fase. As 
cartas de Construção mantêm-se no tabuleiro 
(porque deve haver sempre quatro delas em jogo 
no início de cada turno). Remova as peças de 
Projeto que sobraram da Torre e do tabuleiro; 
guarde-as na caixa. Pegue nas peças de Projeto 
para a próxima Fase do jogo, coloque uma por 
baixo de cada carta de Construção e ponha 
o resto na Torre de Projeto. O Marcador do 

primeiro jogador é passado ao próximo jogador.

fim da fase e as concessões
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meteoritos

departamentos de vendas

Veja quem acumulou o maior número de 
meteoritos  na respectiva Base. Os 
jogadores recebem pontos dependendo da sua 
classificação e do número de participantes em 
jogo:

• 2 jogadores: 10   apenas para o primeiro 
lugar

• 3 jogadores: 10  para o primeiro e  2   para 
o segundo

• 4 jogadores: 10  , 5  e 2  para o primeiro, 
segundo e terceiro lugar, respectivamente 
 
No caso de empate, os    respeitantes aos 
jogadores empatados são somados e depois 
divididos entre eles (arredondando abaixo, 
se necessário). Por exemplo: numa partida 
com três jogadores, dois deles empatam no 
número de meteoritos; cada um dos jogadores 
empatados recebe então 6 pontos (10+2 
divididos por 2=6).

Cada departamento de vendas   existente 
numa Base vale 2  .

construções
As construções são pontuadas de acordo com 
as condições indicadas para cada edifício: 

Cada mod-hab  vale 2  por cada peça do 
tipo indicado existente em qualquer dos 8 
locais ao seu redor (10 locais se o local onde se 
encontra módulo for um local duplo).

Cada complexo residencial  vale 1   
por cada peça do tipo indicado existente em 
qualquer local da Base do jogador.

Finalmente, a Autoridade para a Colonização Lunar 
soma todas as pontuações e o jogador com a mais 
alta é declarado o vencedor. A sua Base torna-
se a LUNA Capital, para alegria de todos os seus 
investidores e apoiantes! Se houver um empate, 
o que tiver menos Andaimes Lunares à vista nas 
suas cartas de Construção é declarado o vencedor.

Pode consultar este exemplo de pontuação 
no verso da caixa do jogo. Contámos os  

respeitantes ao Astro Burger e os apontámos 
neste caderno de pontuação.

concessões 
Os   por cada Concessão que o jogador tenha 
reivindicado com sucesso são adicionados ao 
seu total.

cartas na mão dos jogadores 
Cada jogador ganha 3   por cada carta de 
Projeto   que tenha na mão.
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informação detalhada sobre as concessões 

Ter 4 peças de Projeto de 
qualquer tipo dispostas 
como indicado na carta 
de Concessão.

8  

1

Ter, no mínimo, 4 edifícios de 
sistemas vitais diferentes 
ortogonalmente adjacentes 
uns aos outros. As estufas são 
um único tipo de sistema vital, 
independentemente da fruta.

8  

3

Ter 3 cartas numa coluna 
e, pelo menos, um coletor 
de oxigénio em cada uma.

7  

5

Terminar a Fase sem 
nenhum Andaime Lunar à 
vista na Base do jogador. 

8  

2

Ter 3 cartas numa coluna 
e, pelo menos, um coletor 
de hidrogénio em cada 
uma. 

7  

4

Ter 3 cartas numa 
coluna e, pelo menos, 
uma estufa (de qualquer 
fruta) em cada uma. 

7  

6
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Ter 3 cartas numa 
coluna e, pelo menos, um 
condensador de água em 
cada uma. 

8  

7

Ter 3 cartas numa 
coluna e, pelo menos, um 
meteorito em cada uma. 

6  

9

Ter 3 coletores de 
oxigénio numa fila 
(vertical ou horizontal). 

6  

11

Ter 3 cartas numa 
coluna e, pelo menos, um 
Departamento de vendas 
em cada uma. 

6  

8

Ter 3 meteoritos 
numa fila (vertical ou 
horizontal). 

7  

10

Ter 3 estufas (de 
qualquer fruta) numa fila 
(vertical ou horizontal).

6  

12



As Concessões são contratos especiais que, desde que o jogador seja um dos primeiros a cumprir os 
requisitos para os obter, podem dar um impulso enorme ao esforço de uma Base se tornar a capital da Lua.
Segue-se uma explicação detalhada das Concessões de longo prazo e das Concessões de curto prazo: 
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Ter 3 coletores de 
hidrogénio numa fila 
(vertical ou horizontal). 

6  

13

Ter 3 departamentos de 
vendas numa fila (vertical 
ou horizontal).

6  

15

Ter 5 ou mais coletores 
de oxigénio.

9  

2

Ter 3 condensadores de 
água numa fila (vertical 
ou horizontal).

7  

14

Ter menos filas de 
cartas do que os outros 
jogadores.

10  

1

Ter 5 ou mais estufas de 
qualquer tipo.

10  

3

Ter 5 ou mais coletores 
de hidrogénio.

9  

4

Ter 4 ou mais 
departamentos de 
vendas. 

8  

6

Ter 8 cartas de 
Construção de qualquer 
tipo dispostas como 
indicado. 

10  

8

Ter 5 ou mais 
condensadores de água.

10  

5

Ter 6 ou mais 
meteoritos.

9  

7

Ter 5 ou mais cartas de 
Construção na mesma fila 
(fileira).

10  

9



Surpresa! A sua corporação não foi a 
primeira a pôr os pés na Lua! A mega-
corporação Harrington & Sons, especializada 
na produção de luxuosos chapéus náuticos, 
foi mais rápida e chegou primeiro. Eles 
enviaram uma expedição composta de um 
autómato extremamente eficiente que está 
a administrar todas a oportunidades de 
negócio existentes para ganhar o direito 
a ser a capital selenita. Compita contra 
o autómato elegantemente vestido da 
Harrington & Sons e conquiste a vitória! 

modo solitário

Prepare o jogo como se para 2 pessoas, mas com 
as seguintes alterações:

Coloque o tabuleiro na mesa com o seu lado 
solitário virado para cima, o com 3 espaços 
para cartas de Construção. 

Dê 3 cartas de Construção viradas para cima 
a cada jogador (a si e ao Autómato). Após 
examinar as suas e as cartas do Autómato, 
pode trocar as suas pelas dele. A seguir, 
devolva as cartas do Autómato ao fundo do 
baralho.

Retire de jogo a Concessão “Ter menos filas de 
cartas do que os outros jogadores”.

O Autómato não recebe nenhuma carta de 
Patrocinador, fichas de Identificação ou 
qualquer tipo de peça especial.

o turno do autómato
Das duas combinações de cartas e peças 
restantes, o Autómato irá escolher aquela que 
estiver mais longe do dispensador de cartas e que 
não tiver o Marcador da Última Entrega. 

Ponha de lado a combinação de carta de 
Construção + peça escolhida pelo Autómato. Ele 
não coloca cartas de Construção nem peças 
de Projeto. Ele simplesmente empilha 
as suas cartas e peças segundo o 
seu tipo para tornar mais fácil o 
posterior cálculo da pontuação. 
O jogador pode sempre 
examinar as cartas e peças 
obtidas pelo Autómato. 
Após o turno do 
Autómato, 
reponha as 
combinações 
de carta + 
peça(s) como 
de costume (sem 
se esquecer de 
colocar o Marcador 
da Última Entrega), 
preparando-se para o 
seu próximo turno.

Depois de jogar todas as  
3 Fases, contabiliza-se  
a pontuação.

O jogador será o primeiro a jogar todas as rondas. 
Jogue o seu turno normalmente, prestando 
especial atenção às Concessões (como indicado 
na secção de pontuação abaixo). O Autómato 
joga o seu turno antes de o jogador substituir a 
combinação que escolheu.

como jogar
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pontuação do autómato
A pontuação dele leva em conta tanto as suas 
peças de Projeto como os projetos impressos nas 
suas cartas de Construção. 

 

 
 
Some ambas as pontuações e veja que é o 
vencedor. No caso de empate, o Autómato da 
Harrington & Sons sai vitorioso.

Sistemas Vitais : Pontue todas as suas 
peças de Projeto e projetos nas cartas como 
se estivessem adjacentes.

Estufas : Pontue normalmente.

Departamentos de vendas : Pontue 
normalmente.

Edifícios (Mod-hab  e complexos ): 
cada construção vale ao Autómato 5 .

Meteoritos : Pontue normalmente (10  se 
ele tiver mais meteoritos que o jogador).

Cartas na mão : Pontue como se o Autómato 
tivesse 3 cartas restantes da primeira 
distribuição: 9  .

Concessões : O Autómato cumpre sempre 
os requisitos das Concessões e pontua o valor 
total.

Peças especiais: (demolição , redistribuição 
logística , zona de aterragem  ) 2  cada.

As Concessões de curto prazo  valem os 
seus pontos todos se os seus requisitos forem 
cumpridos na Fase A. Se forem cumpridos 
na Fase B, valem metade dos pontos 
(arredondando acima) e, se forem cumpridos 
na Fase C, não valem nada.

As Concessões de longo prazo  valem os 
seus pontos todos se os requisitos forem 
cumpridos na Fase A ou B e valem metade 
dos pontos (arredondando acima) se forem 
cumpridos na Fase C.

pontuação do jogador
Conte os seus pontos como o normal, mas com 
estas alterações:

 
Seguindo estas regras, veja, no fim de cada 
Fase, se cumpriu os requisitos das Concessões 
e marque-as com uma ficha de Identificação 
na parte superior da carta, se ganhou o valor 
total dos pontos, ou na parte inferior, se ganhou 
metade do valor.
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Astroburger: A cadeia de comida rápida mais popular da 
galáxia finalmente chegou à Lua com toda a sua gama de 
hambúrgueres cósmicos com refrigerantes, batatas fritas e 
pequenas surpresas incluídas. Podem vir com as suas crianças 
e passar o aniversário delas divertindo-se bastante no nosso 
parque infantil de gravidade zero.

LUNA Táxis: Use o seu tempo da melhor maneira ao viajar pela 
cidade em estilo, relaxando e lendo o jornal enquanto respira 
oxigénio perfumado. Disponível apenas nos nossos veículos 
lunares. O nosso grupo de motoristas profissionais conhece a 
superfície da lua como a palma da mão.

Imobiliária Paraíso Lunar: Nós desenhamos o seu imóvel 
perfeito no espaço, de acordo com as suas exigências mais 
extravagantes. Marque uma visita à nossa casa modelo com 
piscina e uma vista milionária da Terra. É o melhor lugar do 
universo para criar a sua família!

Cruzeiro Real Espacial: Viajar para a Lua a bordo de um 
foguete espacial de alto luxo é algo que só encontra na nossa 
linha de cruzeiros espaciais. Passe as suas merecidas férias 
a orbitar o satélite e a apreciar um relaxante banho sem 
gravidade na sua suíte privada.
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