
Faça história tornando-se o vidreiro
mais prestigiado da Laguna di Venezia! 

Aprenda os segredos do seu ofício e construa 
a sua rede de comércio para garantir o apoio 

dos habitantes da lagoa. Vai precisar de combinar 
estratégia ousada e táticas inteligentes para fazer

a sua fortuna no Mille Fiori!

N a  l a g o a

c i n t i l a n t e
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1.  Coloque o tabuleiro de jogo no meio da mesa.

2.  Encontre a carta Doge e retire-a do baralho. 
Depois, embaralhe o resto das cartas e coloque-as, 
viradas para baixo, numa pilha ao lado do tabuleiro 
de jogo.

Dependendo do número de jogadores, vire o 
número de cartas indicado abaixo e coloque-as, 
viradas para cima, ao lado do tabuleiro de jogo:
2 ou 4 jogadores: 9 cartas
3 jogadores: 4 cartas

3.  Cada jogador escolhe uma cor e recebe os 
seguintes materiais dessa cor:

a. 30 diamantes  
Coloque 27 dos seus diamantes à sua frente, 
como sua provisão pessoal.  
Devolva os 3 diamantes restantes à caixa 
(poderá precisar deles no fim da partida).

b. 1 navio  
Coloque o seu navio no espaço inicial da rota 
comercial.

c. 1 marcador de pontos  
Coloque o seu marcador de pontos na casa 0 
(100) do contador de pontuação.

4.  O jogador com o copo mais cheio é 
o jogador inicial e recebe a carta Doge. 
Agora já está pronto para começar a jogar.

P R E PA R A Ç Ã O  DA  PA R T I DA
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Características das cartas:
COR DA CARTA:
mostra a área do tabuleiro onde vai 
poder adicionar um diamante.

NÚMERO NO TIMÃO 
DO NAVIO:
indica até onde pode navegar 
com o seu navio quando usa 
a carta para navegar na rota 
comercial (consulte Jogada 
alternativa – página 11).

SÍMBOLO:
determina os espaços que pode 
preencher no tabuleiro de jogo.

PONTOS:
os símbolos na parte inferior 
da carta revelam quantos 
pontos ganha por preencher 
um espaço.

PONTOS PARA OS SEUS COMPANHEIROS DE JOGO:
algumas das cartas apresentam este símbolo. Isso significa que, quando 
ganha pontos instantâneos, os outros jogadores também ganham pontos.

As áreas do tabuleiro

Oficinas
Página 6

Comércio
Página 9

Porto
Página 10

Residências
Página 7

Habitantes
Página 8

P R E PA R A Ç Ã O  DA  PA R T I DA
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Como jogar

A partida decorre ao longo de várias rondas (rodadas). No início de 
cada ronda, o jogador inicial distribui 5 cartas para cada jogador, 
viradas para baixo.

A seguir, todos os jogadores pegam nas suas cartas viradas para 
baixo e selecionam 1 carta para manter na mão. Eles colocam 
as cartas restantes viradas para baixo à frente do seu vizinho da 
esquerda.

Depois, o jogador inicial começa por jogar a carta da sua mão, 
virada para cima.

Na maioria dos casos, irá colocar 1 dos seus diamantes num espaço 
vazio que corresponda à cor da carta que acabou de jogar. Ganha 
imediatamente pontos por isso (que vai usar para avançar o seu 
marcador de pontos no contador de pontuação) e, possivelmente, 
também bonificações adicionais (pontos de bonificação e/ou uma 
carta extra).

Nas páginas seguintes (ver “As áreas”, a partir da página 6), 
descreve-se exatamente onde pode colocar o seu diamante, quantos 
pontos ganhará por ele e quando é que ganha uma bonificação.

Quando terminar o seu turno, coloque a sua carta virada para cima 
na pilha de descarte. Se não houver pilha de descarte, crie uma. 
Passa então a ser o turno do seu vizinho da esquerda.

Escolha uma carta para manter e passe 
as restantes ao jogador seguinte.

Jogue a carta que escolheu e 
coloque um dos seus diamantes 
no local apropriado.

Pilha de descarte
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Depois de todos terem jogado, por turnos, as cartas que escolheram, 
cada jogador recolhe as cartas que tem à sua frente. Escolhem 
novamente 1 dessas cartas, tal como descrito anteriormente. Mais 
uma vez, passam as cartas restantes para o vizinho da esquerda. 
Depois, por turnos, voltam a jogar as cartas escolhidas, começando 
pelo jogador inicial.

Este procedimento é repetido até restar apenas 1 carta para passar 
ao vizinho da esquerda. Não passem esta última carta! Em vez 
disso, ela é colocada virada para cima ao lado do tabuleiro de jogo, 
juntamente com quaisquer outras cartas que lá estejam APÓS todos 
os jogadores terminarem os seus turnos finais.

A ronda (rodada) termina agora. O jogador inicial 
passa a carta Doge ao próximo jogador (no sentido 
horário). Este jogador torna-se o novo jogador inicial 
e começa uma nova ronda, conforme descrito acima.

Fim da partida

A partida termina quando ocorre uma das seguintes situações:

◆   O final da ronda em que a pilha de cartas se esgota; ou

◆   Quando, durante o seu turno, um jogador coloca o último 
diamante da sua provisão pessoal no tabuleiro de jogo. Neste 
caso, todos os jogadores que ainda não jogaram a carta 
escolhida podem jogar o seu último turno, de modo a todos 
terem o mesmo número de turnos.

Ver a página 11 para mais detalhes sobre o fim da partida.

Coloque a última carta da sua 
mão, virada para cima, ao 
lado do tabuleiro de jogo.

Regra especial para uma partida com 2 jogadores
Se forem apenas 2 jogadores, jogam só com 3 das 5 cartas em cada 
ronda. Portanto, irão colocar as 2 últimas cartas viradas para cima ao 
lado do tabuleiro de jogo.
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Exemplo : o jogador Azul 
ligou 3 diamantes e ganha 3 
pontos por isso.

Exemplo : o jogador Azul ligou 4 
diamantes e o espaço que acabou de 
preencher é um espaço de pigmentos, por 
isso o Azul ganha 8 pontos.

Exemplo : o jogador Verde preencheu 
o último espaço vazio e joga 
imediatamente 1 carta extra.

Quartzo Cinzas Cal 
Pigmentos

Oficinas

É aqui que vai encontrar as matérias-primas para a fabricação do vidro.

CANAL
Coloque 1 dos seus diamantes num espaço vazio desta área que mostre 
o mesmo símbolo da sua carta.

É sempre livre de escolher entre todos os espaços vazios que mostrem 
esse símbolo. Sendo assim, pode colocar os seus diamantes ao lado de 
espaços vazios ou de outros diamantes (seus próprios ou dos outros 
jogadores).

PONTOS INSTANTÂNEOS
Após colocar um diamante, ganha imediatamente 1 ponto pelo 
espaço que acabou de preencher mais 1 ponto por cada um dos seus 
diamantes que estiver ligado ao que acabou de colocar.

Se preencher um espaço de pigmento com o diamante que acabou de 
colocar, então ganha 2 pontos por diamante!    

PONTOS DE BONIFICAÇÃO
Se preencheu, pelo menos uma vez, espaços que mostrem cada uma 
das 4 matérias-primas diferentes, coloque 1 dos seus diamantes no 
espaço de bonificação que tiver o número mais alto nesta área do 
tabuleiro de jogo, para ganhar uma bonificação. Avance imediatamente 
o seu marcador de pontos tantas casas como as indicadas no espaço de 
bonificação que acabou de preencher. Quanto mais cedo obtiver esta 
bonificação, mais pontos ganha. Só é possível receber esta bonificação 
uma vez por jogo.

CARTA EXTRA
Quando preencher o terceiro e último espaço em torno de um desses 
símbolos , pode jogar imediatamente 1 carta extra.

Para o fazer, selecione 1 das cartas que estão viradas para cima junto ao 
tabuleiro e jogue-a exatamente como se a tivesse jogado da sua mão.

Depois, coloque mais 1 diamante no tabuleiro de jogo, ganhe pontos e 
possivelmente outras bonificações, e depois coloque a carta na pilha de 
descarte. É possível executar uma série inteira de turnos desta maneira.

Cuidado! A carta extra é sempre concedida ao jogador que preencher o 
último espaço vazio. Não importa quem preencheu os outros dois espaços!

AS ÁREAS
O tabuleiro está dividido em 5 áreas diferentes, por cor. Cada área tem as suas próprias regras especiais:
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Residências

Esta área mostra as residências dos habitantes da lagoa.

COLOCAÇÃO
Coloque 1 dos seus diamantes no próximo espaço vazio da linha de 
residência. Comece no início da linha (no espaço acima da seta) e 
preencha gradualmente os espaços na direção da seta. Não é permitido 
saltar nenhum espaço.

PONTOS INSTANTÂNEOS
Ganha imediatamente o número de pontos mostrado no espaço que 
preencheu.

Se o novo diamante estiver ligado diretamente a um ou mais diamantes 
da sua cor, também ganha todos os pontos indicados para os outros 
diamantes ligados da sua cor.

BONIFICAÇÃO DE PONTOS
Se preencheu espaços mostrando 4 números diferentes (ligados ou 
não), coloque 1 dos seus diamantes no espaço de bonificação que 
tiver o número mais alto nesta área do tabuleiro de jogo, para ganhar 
uma bonificação. Avance imediatamente o seu marcador de pontos 
tantas casas como as indicadas no espaço de bonificação que acabou 
de preencher. Quanto mais cedo obtiver esta bonificação, mais pontos 
ganha. Só é possível receber esta bonificação uma vez por jogo.

CARTA EXTRA
Assim que preencher os espaços com 3 números diferentes (ligados ou 
não), pode jogar imediatamente 1 carta extra.

Para o fazer, selecione 1 das cartas que estão viradas para cima junto ao 
tabuleiro e jogue-a exatamente como se a tivesse jogado da sua mão.

Depois, coloque mais 1 diamante no tabuleiro de jogo, ganhe pontos e 
possivelmente outras bonificações, e depois coloque a carta na pilha de 
descarte. É possível executar uma série inteira de turnos desta maneira. Se 
preencher espaços com 5 números diferentes, ganha mais uma carta extra.

Exemplo: o jogador Amarelo 
preencheu 3 espaços com 
números diferentes (4, 3 e 1), por 
isso pode jogar imediatamente 
uma carta extra.

Exemplo : acabou de 
preencher um espaço que vale 
5 pontos e também preencheu 
os 2 espaços à frente com 
diamantes da sua cor. 
Portanto, ganha um total de 
12 pontos (4 + 3 + 5).

Exemplo: o jogador Amarelo 
preencheu 4 números 
diferentes (4, 3, 5 e 1).
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Habitantes
Os diferentes habitantes estão representados nesta área.  
Os habitantes estão divididos em 2 grupos, os Nobili e os Populi . Os 
grupos estão organizados nas suas próprias pirâmides, cada uma com 3 
símbolos diferentes.

COLOCAÇÃO
Coloque 1 dos seus diamantes num espaço vazio da pirâmide que 
corresponde à cor da carta que jogou. Não está limitado ao símbolo 
mostrado nessa carta, por isso pode colocar o seu diamante num símbolo 
diferente da pirâmide correspondente. Porém, ganhará mais pontos se eles 
forem iguais — para mais detalhes, veja a secção “Pontos Instantâneos” abaixo.
Cada pirâmide consiste em 3 níveis e deve ser sempre construída de baixo 
para cima. Portanto, só pode colocar o seu diamante no próximo nível se 
ambos os espaços diretamente abaixo dele já tiverem sido preenchidos.

PONTOS INSTANTÂNEOS
Ganha imediatamente 1 ponto por preencher um espaço no nível inferior, 3 
pontos no segundo nível e 6 pontos no terceiro nível. Se preencher um espaço 
que corresponda ao símbolo da sua carta, recebe o dobro dos pontos.
Além disso, se o diamante recém-colocado formar um triângulo (de 2 ou 
3 níveis), todos os jogadores que têm espaços preenchidos nesse triângulo 
ganham pontos pelos seus diamantes - ou seja, 1 ponto por cada diamante 
no nível inferior e 3 pontos por cada diamante no segundo nível. Estes 
pontos adicionais nunca são dobrados.

BONIFICAÇÃO DE PONTOS
Assim que tiver preenchido todos os 3 símbolos diferentes de uma 
pirâmide pelo menos uma vez cada um, coloque 1 dos seus diamantes 
no espaço de bonificação que tiver o número mais alto nesta área do 
tabuleiro de jogo, para ganhar uma bonificação. Avance imediatamente 
o seu marcador de pontos tantas casas como as indicadas no espaço de 
bonificação que acabou de preencher. Quanto mais cedo obtiver esta 
bonificação, mais pontos ganha. Pode receber esta bonificação uma vez 
por cada uma das 2 pirâmides.

CARTA EXTRA
Quando preenche um dos espaços no nível superior de uma pirâmide, pode 
jogar imediatamente 1 carta extra. Para o fazer, selecione 1 das cartas que 
estão viradas para cima junto ao tabuleiro e jogue-a exatamente como se a 
tivesse jogado da sua mão.
Depois, coloque mais 1 diamante no tabuleiro de jogo, ganhe pontos e 
possivelmente outras bonificações, e depois coloque a carta na pilha de 
descarte. É possível executar uma série inteira de turnos desta maneira. 

 Leão Moeda Cruz Peixe Concha Lagosta

Exemplo : os 2 espaços 
do nível inferior já foram 
preenchidos, por isso o 
jogador Vermelho pode 
colocar o seu diamante na 
cruz do segundo nível. O 
jogador Vermelho pode 
colocar o seu diamante na 
cruz mesmo tendo jogado 
uma carta com uma moeda.

Exemplo: o jogador Vermelho preencheu o espaço no terceiro nível com uma 
moeda. Como ele usou uma carta correspondente (moeda) para o fazer, ele 
recebe o dobro dos pontos por este espaço: 12 pontos (2 × 6). O diamante recém-
colocado também forma um triângulo , por isso todos os jogadores recebem 
pontos pelos seus diamantes dentro desse triângulo. Os jogadores Vermelho e 
Verde, portanto, ganham 4 pontos adicionais cada (3 + 1) e o Amarelo ganha 1 
ponto adicional. O Azul não ganha pontos adicionais porque o diamante recém 
colocado não cria um triângulo que inclua um diamante azul.

Exemplo: o Vermelho preencheu espaços que 
mostram todos os 3 símbolos diferentes da 
pirâmide e agora pode colocar um diamante 
no espaço de bonificação que tiver o número 
mais alto.

Exemplo: o vermelho preencheu 
um espaço no nível superior e pode 
imediatamente jogar 1 carta extra.
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Comércio
Esta área mostra quatro mercadorias diferentes.

COLOCAÇÃO
Coloque 1 dos seus diamantes num espaço vazio de mercadoria 
que corresponda ao símbolo da sua carta.

PONTOS INSTANTÂNEOS
Após colocar um diamante, deve determinar o valor dessa 
mercadoria. Para isso, conte quantos espaços com esta mercadoria 
já foram preenchidos. Não importa qual foi o jogador que 
preencheu esses espaços. Essa soma é o valor da mercadoria, que 
determina quantos pontos vale cada diamante.

Todos os jogadores que tiverem diamantes nesta mercadoria 
ganham esse número de pontos por cada um dos seus diamantes 
nessa mercadoria.

BONIFICAÇÃO DE PONTOS
Assim que, pelo menos uma vez, preencher espaços que mostrem 
cada uma das 4 mercadorias diferentes, coloque 1 dos seus diamantes 
no espaço de bonificação que tiver o número mais alto nesta 
área do tabuleiro de jogo, para ganhar uma bonificação. Avance 
imediatamente o seu marcador de pontos tantas casas como as 
indicadas no espaço de bonificação que acabou de preencher. Quanto 
mais cedo obtiver esta bonificação, mais pontos ganha. Só é possível 
receber esta bonificação uma vez por jogo.

CARTA EXTRA
Quando ajuda os seus companheiros de jogo a conseguir um “bom 
negócio”, pode jogar imediatamente 1 carta extra. Um negócio é 
considerado “bom” se pelo menos 1 dos seus companheiros de 
jogo tiver mais diamantes nesta mercadoria do que você depois 
de ter colocado o seu diamante (aqui, um empate não é suficiente). 
O seu companheiro de jogo, portanto, ganha mais pontos com 
a sua jogada do que você. Como recompensa, você pode jogar 
imediatamente 1 carta extra. Para o fazer, selecione 1 das cartas que 
estão viradas para cima junto ao tabuleiro e jogue-a exatamente 
como se a tivesse jogado da sua mão. Depois, coloque mais 1 
diamante no tabuleiro de jogo, ganhe pontos e possivelmente 
outras bonificações, e depois coloque a carta na pilha de descarte. 
É possível executar uma série inteira de turnos desta maneira.

 Copos Jarros Jóias Cisnes

Exemplo : o Vermelho preenche 
um espaço com um jarro. O jarra 
vale 3 pontos, pois há 3 espaços 
de jarro preenchidos. O Vermelho 
preencheu 2 espaços com jarros, 
portanto ganha 6 pontos. O 
Amarelo preencheu 1, por isso 
ganha 3 pontos.

Exemplo: o Vermelho preencheu 
os espaços que mostram todas as 
mercadorias diferentes. Como o 
Amarelo já preencheu o espaço 
com o número 20, o Vermelho 
coloca 1 dos seus diamantes no 
espaço com o número 15 e marca 
15 pontos.

Exemplo: o Vermelho preenche 
um espaço com um cisne. O Azul 
já preencheu 2 espaços com um 
cisne, mas o Vermelho preencheu 
apenas 1. O Vermelho pode, 
portanto, jogar 1 carta extra.
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Porto
Esta área representa o transporte de produtos de vidro para 
o resto da Europa.

COLOCAÇÃO
Coloque 1 dos seus diamantes num espaço de navio vazio. 
Além disso, pode avançar o seu navio na rota comercial 
tantos espaços como o número indicado na sua carta.

PONTOS INSTANTÂNEOS
Espaços de navio: nem sempre ganha pontos imediatamente 
por preencher um espaço de navio. Apenas quando uma frota 
estiver completa - ou seja, quando todos os 3 espaços de uma 
linha forem preenchidos – é que os navios zarpam e ganham 
pontos para os jogadores envolvidos. Cada jogador recebe 
pontos por cada diamante da sua cor existente nessa frota .

O valor em pontos de cada diamante na frota depende de 
quantos espaços de mercadoria (na área 
de comércio) na mesma linha também 
estão preenchidos. Não importa qual foi 
o jogador que preencheu os espaços de 
mercadorias:

◆ 1 mercadoria: 1 ponto por diamante

◆ 2 mercadorias: 3 pontos por diamante

◆ 3 mercadorias: 6 pontos por diamante

◆ 4 mercadorias: 10 pontos por diamante

Navegar na Rota Comercial: depois de atribuir pontos pelas frotas concluídas (se as houver), avance 
o seu navio ao longo da rota comercial. Se o seu navio parar num espaço com um número , também 
ganha tantos pontos como o número nesse espaço. Não ganha pontos ou bonificações por espaços que o 
seu navio atravessa.

CARTA EXTRA
Quando o seu navio parar num espaço com o símbolo de bonificação, pode jogar imediatamente 1 
carta extra. Para o fazer, selecione 1 das cartas que estão viradas para cima junto ao tabuleiro e jogue-a 
exatamente como se a tivesse jogado da sua mão. Depois, coloque mais 1 diamante no tabuleiro de 
jogo, ganhe pontos e possivelmente outras bonificações, e depois coloque a carta na pilha de descarte. É 
possível executar uma série inteira de turnos desta maneira.

Último espaço: no último espaço da rota comercial, ganha pontos e uma carta extra.
Não pode navegar para além do último espaço: quaisquer movimentos restantes são 
considerados perdidos.
Se já estiver no último espaço, pode continuar a jogar cartas de navio, mas não avança mais 
o seu navio e, portanto, não ganha mais pontos ou cartas extras na rota comercial.

Exemplo: o Verde preenche o último espaço de navio de uma frota. Como foram preenchidos 3 espaços de 
mercadorias nesta linha, a frota zarpa e transporta 3 mercadorias diferentes. O Verde preencheu 2 dos espaços 
de navio e ganha 12 pontos (2 × 6). O Vermelho preencheu 1 dos espaços de navio e ganha 6 pontos (1×6).

Exemplo: o Verde move o seu 
navio para um espaço com o 
número 5 e ganha 5 pontos por 
isso.

Exemplo: o Azul move o seu 
navio para um espaço com um 
símbolo de bonificação e pode 
jogar imediatamente 1 carta 
extra.

Exemplo : o Verde joga 
uma carta de navio com o 
número 4. O Verde coloca 
primeiro um diamante 
num espaço de navio vazio 
no porto e depois avança o 
seu navio 4 espaços na rota 
comercial.
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Jogada alternativa
Além de um símbolo, cada carta mostra também um 
valor de 1 a 5 nos cantos superiores.

Em vez de usar uma carta como descrito anteriormen-
te, pode usar qualquer carta para avançar na rota comercial. Nesse 
caso, apenas vai usar o número indicado e avança o seu navio esse 
número de espaços na rota comercial.

Nota: A cor e o símbolo da carta são irrelevantes neste caso.

Não pode usar esta jogada alternativa para preencher os espaços de 
navio.

Depois, ou ganha pontos imediatamente ou pode jogar uma carta 
extra, conforme descrito mais acima.

Por fim, descarte a carta como de costume.

Nota sobre as cartas extra
As cartas colocadas viradas para cima ao lado do tabuleiro de jogo são reabastecidas ao longo da partida. As últimas cartas de cada ronda são lá 
colocadas viradas para cima, por isso vai precisar de algum espaço! Se não houver cartas viradas para cima, não é possível jogar uma carta extra.

Variantes 
Se preferir uma partida mais tática, pode, antes do início da mesma, concordar em não decidir ao mesmo tempo quais as cartas a manter 
na mão, mas fazê-lo apenas no respectivo turno. Isso dá-lhe mais oportunidade de reagir aos movimentos dos seus companheiros de jogo. 
Lembre-se, no entanto, que isso pode aumentar significativamente o tempo de jogo!

O fim da partida
A partida pode terminar de duas maneiras diferentes:

◆  Quando o jogador inicial distribui as últimas cartas da pilha 
no início de uma ronda, essa ronda ainda se joga até o fim. A 
partida termina depois disso.

◆  Quando coloca o seu último diamante no tabuleiro de jogo 
durante o seu turno, você termina esse turno normalmente. 
Se tiver permissão para jogar 1 ou mais cartas extra, poderá 
fazê-lo usando os diamantes que devolveu à caixa no início do 
jogo. Depois disso, todos os jogadores que ainda não jogaram 
a sua última carta escolhida podem jogar o respectivo turno 
normalmente. 

A partida então termina e o jogador que tiver mais pontos é o vencedor!

Se houver um empate, podem comemorar juntos o fato de terem 
estabelecido as dinastias vidreiras de maior sucesso na lagoa!

Nota: cada carta está disponível exatamente tantas vezes como 
o número de espaços correspondentes no tabuleiro de jogo. Se 
usar uma carta para uma jogada alternativa, essa carta fica 
fora da partida e a área correspondente já não poderá ser 
preenchida completamente.

Exemplo : o jogador Azul joga uma carta de habitantes, mas não a usa para colocar 
um diamante na pirâmide. Em vez disso, usa-a para avançar o seu navio. O Azul 
avança 3 espaços com o seu navio, parando num espaço com o número 10 para 
ganhar 10 pontos. A seguir, ele descarta a carta. Como esta carta está agora fora da 
partida, deixa de ser possível preencher todos os espaços dessa pirâmide.



O autor e a editora gostariam de agradecer a todos os 
jogadores de teste pelas muitas rondas de teste e sugestões 
valiosas, especialmente a Sebastian Bleasdale, Dirk Eheberg, 
Reiner e Wolfgang Haberl, Rudi Gebhardt, Sebastian Gieger, 
Florian Ionescu, Dorette Peters, Vroni Sigl, Andi Stamer, 
Stefan Willkofer, Peter Wimmer e Philipp Winter.

Esta edição do jogo foi revista pela editora e, portanto, difere 
um pouco da versão original de Reiner Knizia.

Autor: Reiner Knizia
Ilustrações: Stephan Lorenz,  
Marina González
Design Gráfico: Olga Cress
Editor: Georg Wild
Realização: Jasmin Weigand
Créditos Devir
Tradução para português: Rui Ferrão
Adaptação gráfica: CeciRC
Editor: Xavi Garriga

Schmidt Spiele GmbH
Lahnstraße 21
D-12055 Berlin
www.schmidtspiele.de

© 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.devir.com 88
42

9


