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Um jogo de Donald X. Vaccarino para 2-4 pessoas  
a partir dos 8 anos

O objetivo do jogo é conseguir a maior quantidade de pepitas 
ouro possível enquanto se constrói o reino, para isso, há que 
decidir de forma estratégica onde colocar as aldeias. As 
condições para conseguir as  cobiçadas pepitas, na contagem
final, serão as indicadas nas três cartas de Kingdom Builder.

• 8 quadrantes

• 28 fichas de lugar

• 160 aldeias - 40 de cada cor

• 4 marcadores de ouro  • 1 marcador de jogador inicial 
1 de cada cor

• 25 cartas de terreno

• 10 cartas de Kingdom Builder

Em cada partida usam-se 3 das 10 cartas, que indicarão o 
que os jogadores devem fazer para obter as pepitas de 
ouro.

• 8 fichas de resumo - com um esquema das ações espe-
ciais que se podem realizar com as fichas de lugar.

• 1 livro de regras

Face: paisagem com 100 casas
de terreno.

Erva

Castelo

2 oráculos

2 portos

5 de erva

Na página 5 das regras, há um resumo das cartas de 
Kingdom Builder.

5 de flores  5 de bosque   5 de ravina      5 de deserto

4 cercas 4 celeiros 4 oásis

4 quintas 4 tavernas 4 torres

MontanhaÁgua 8 casas de lugar diferentes

Ravina Deserto Flores Bosque

Reverso: escala de ouro para a 
contagem final.

Há 9 tipos de casas de terreno:

5 edificáveis

4 não edificáveis

Objetivo do jogo

Material do jogo
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2. Fichas de resumo
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1. Quadrantes

1. Escolhem-se 4 dos 8 quadrantes e unem-se para formar um
tabuleiro retangular como se vê na imagem.

2. Colocam-se as 4 fichas de resumo    
que correspondam às  
casas de lugar dos  
4 quadrantes.

3. Em cada casa de lugar  
colocam-se as duas fichas  
de lugar correspondentes.

4. Baralham-se as cartas de  
terreno e colocam-se num monte
viradas para baixo.

5. Baralham-se as cartas de  
Kingdom Builder e escolhem-se 
3 à sorte, que se colocam viradas 
para cima junto ao tabuleiro.

Divisão do material de jogo

Cada jogador escolhe uma cor e recebe:

40 aldeiras, suas
reservas.

1 carta de terreno do monte sem que os outros a vejam.

O jogador mais velho recebe o marcador de jogador inicial e
começa o jogo.1 marcador de ouro

Um dos quadrantes que sobrarem comlocam-se com o reverso virado para cima junto ao tabuleiro. 
Os marcadores de ouro colocam-se na casa preta da escala para usar na contagem final.

O material de jogo restante pode guardar-se na caixa, pois não fará falta.

O jogador inicial começa o jogo seguindo-se os outros por ordem, e no sentido dos ponteiros do 
relógio. Jogam-se várias rondas da seguinte forma:

No seu turno, cada jogador mostra aos outros a sua
carta de terreno e, a seguir, constrói as suas aldeias.

Linha horizontal

3. Fichas de lugar

Preparação do jogo

Desenvolvimento do jogo
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Quando um jogador constrói uma aldeia adjacente a uma 
casa de lugar recebe, enquanto houver, uma das fichas
desse lugar situadas na casa. Ele deve colocar a ficha à sua 
frente virada para cima (com a imagen do lugar). Entretanto 
poderá realizar a ação especial indicada no esquema, a partir 
da ronda seguinte.

Cada jogador só poderá receber uma ficha de lugar por 
cada casa de lugar.

Uma vez conseguida, a ficha de lugar estará na posse do
jogador até que, pelo menos, uma das suas aldeias, esteja
adjacente à casa de lugar correspondente. Se mediante uma 
ação especial as suas aldeias forem trocadas de lugar e nen-
huma delas fique adjacente ao referido lugar, este terá de 
descartar a ficha correspondente tirando-a de jogo. 

Cada jogador receberá, no fim do jogo, 3 pepitas de 
ouro por cada castelo onde tenha adjacente, pelo 
menos uma aldeia sua .

Ação obrigatória

Cada jogador tem de construir 3 aldeias em casas livres 
do mesmo tipo de terreno da sua carta e seguindo as regras
de construção (ver pág. 4).

Ações especiais

Durante o jogo, os jogadores podem ganhar fichas de 
lugar, que lhes permitirão realizar ações especiais e
que podem usar uma vez em cada ronda.

Os jogadores podem escolher quando querem executar
cada uma das ações especiais: pode ser antes ou depois
da ação obrigatória.

Com a ajuda das ações especiais podem construir-se 
aldeias adicionais ou trocarem-se de lugar aldeias exis-
tentes (ver pág. 6).

Na imagem mostra-se um exemplo de ação obrigatória.

Se não sobrar nenhuma ficha na casa de lugar, não se 
recebe nenhuma.

Receberá só 3 pepitas 
pelas suas aldeias adja-
centes, mesmo tendo mais 
que uma.

Face com
imagem do lugar

Carta de terreno

Reservas

= 3 pepitas

Durante o turno, para indicar que se usou a ação especial de um 
lugar, vira-se a ficha correspondente, de forma que se veja a face
(a imagen do lugar). Quando termina o turno, o jogador volta a 
virar todas as fichas de forma a ver-se o esquema.

Nota: Em cada ronda, todos os jogadores têm de realizar no 
mínimo a ação obrigatória; isto é, terão de construir 3 
aldeias seguidas.

Nota: Quando as cartas do monte 
se esgotam, baralham-se o
descarte para formar um novo.

Nota: Um jogador só poderá ter duas fichas de lugar iguais se

houver duas casas de lugar iguais no mesmo quadrante e tiver

construído alguma aldeia adjacente a cada uma delas.

Reverso com
esquema

Quando o jugador tiver executado a sua ação obrigatória
e não possa fazer mais nenhuma ação especial ou prefira 
não o fazer, descartará a carta de terreno usada e biscará
uma nova sem que os outros a vejam .

Reservas

Casas e fichas de lugar

Casa do castelo
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Nota: Cada casa hexagonal 
do quadrante é uma casa de 
terreno.

1.
Só se pode construir uma única aldeia sobre cada 
casa de terreno.

2.
As aldeias só se podem construir em casas dos seguintes
tipos: erva, ravinas, deserto, flores e bosque.

3.
Cada nova aldeia deve construir-se adjacente a uma
aldeia própria sempre que seja possível.

Caso contrário, e quer se trate de uma ação obriatória ou 
especial, o jogador poderá escolher uma casa livre, do
terreno correspondente, em qualquer ponto do tabuleiro. 
Ao realizar uma ação podem acontecer as seguintes situ-
ações:

a) Se o jogador executa uma ação obrigatória ou especial 
relacionada com um oráculo ou celeiro, terá que escolher 
uma casa do mesmo tipo que a carta de terreno.

b) Se o jogador executa uma ação especial oásis, quinta
ou porto, terá que escolher uma casa de terreno indicada 
na ação especial.

c) Se o jogador executa a ação especial torre, poderá
escolher uma casa de terreno edificável no bordo do
tabuleiro de jogo.

O jogo termina quando um jogador constrói a sua úl-
tima aldeia e fica sem reservas, embora se conclua a
ronda; ou seja, o jogo terminará assim que termine o turno 
do jogador que se encontre à direita do jogador inicial.

A seguir, calculam-se as pepitas de ouro de cada jo-
gador e marcam-se na escala de ouro.

• Primeiro repartem-se as pepitas correspondentes a cada 
uma das três cartas de Kingdom Builder, por ordem, 
começando pelo jogador inicial.

• Depois calculam-se os ganhos de cada jogador pelas
casas de castelo: três pepitas por cada uma.

Ganha o jogador que tenha mais pepitas de ouro.  
Pode haver mais que um vencedor em caso de empate.

Erva Ravina Deserto

Ação  
obrigatória

Na imagem vê-se as duas opções para colocar a nova aldeia.

Na imagem vê-se um exemplo de ação obrigatória em que não se
pode construir de forma adjacente às aldeias já colocadas.

=

=

=

= =

Flores Bosque
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Exceção: Na rara eventualidade, ao início ou durante o turno de 
um jogador, de não haver uma casa edificável que corresponda à
sua  carta de terreno, este descarta-a e bisca uma nova do monte.
Se voltar a acontecer o mesmo, repete o processo até obter uma 
carta de terreno onde possa edificar.

Regras de construção – tanto para as três aldeias da ação obrigatória como para as ações especiais

Fim do jogo e pontuação
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Nota: Se suceder que o jogador com o menor número de 

aldeias num quadrante, tiver o mesmo número de aldeias em

dois ou mais quadrantes, para a pontuação só contará um

deles. O jogador terá de possuir uma aldeia, pelo menos, em

cada quadrante. Caso contrário, não receberá as pepitas de 

ouro da carta ”Camponeses“.

O jogador laranja tem o menor 
número de aldeias no quadrante 
inferior direito. Por isso recebe 
12 pepitas de ouro (4 x 3).

Pontuação de um jogador:

Nota: Se houver um empate pelo maior número 
de aldeias, cada um dos jogadores empatados 
receberão 12 pepitas de ouro. De igual modo, se
houver um empate pelo segundo maior número de 
aldeias, todos os jogadores empatados receberão 6 
pepitas de ouro.

Nota: Se um jogador tiver o mesmo número 
de aldeias sobre uma ou várias linhas hori-
zontais, só se contabilizará uma delas.

Nota: Zona de aldeamento = Grupo de 
aldeias do mesmo jogador unidas entre si.

Nota: Zona de aldeamento = Grupo de 
aldeias do mesmo jogador unidas entre si.

Nota: Ação especial porto: a carta ”Pescadores“ 
não se aplica às aldeias situadas sobre casas de 
água; ou seja, não recibem pepitas de ouro pela 
carta nesses casos.
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Cartas de Kingdom Builder



5 6

Oráculo

Permite construir uma aldeia numa casa do mesmo tipo que o
da carta de terreno. Embora seja possível, tem de se construir 
adjacentemente.

Quinta 
Permite construir uma aldeia numa casa de erva. Embora seja 
possível, tem de se construir adjacentemente.
Se não houver uma casa de erva livre no tabuleiro, não de se 
poderá realizar a ação.

Oásis 
Permite construir uma aldeia numa casa de deserto. Embora 
seja possível, tem de se construir adjacentemente.
Se não houver uma casa de deserto livre no tabuleiro, não de se 
poderá realizar a ação.

Taverna

Permite construir uma aldeia num dos dois extremos de uma
cadeia de aldeias própria composta, no mínimo, por três 
aldeias; sem ter em conta a direção: horizontal ou diagonal. A
aldeia só se poderá construir numa casa de terreno edificável.

Torre

Permite construir uma aldeia no bordo do tabuleiro de jogo
em qualquer dos cinco tipos de terreno edificáveis. Embora seja 
possível, tem de se construir adjacentemente.

Celeiro 
Permite trocar uma aldeia qualquer para uma casa do mesmo 
tipo de terreno como a indicada pela carta de terreno. Embora 
seja possível, tem de se construir adjacentemente.

Cerca

Permite mover uma aldeia duas casas em linha reta em qualquer direção (horizontal ou

diagonal), sempre que a casa de terreno seja edificável. Podem saltar-se tanto casas de terreno 

edificável como de água, montanha, castelo e lugar, além de aldeias próprias ou de outro 

jogador. Nesse caso a terceira regra de construção não se aplica, já que a aldeia não se deve 

construir adjacentemente.

Porto

Permite mover uma aldeia, já existente, para uma casa de água. 
Nesse caso, deverá situar-se ”sobre a casa de água“. Embora seja 
possível, tem de se construir adjacentemente.

Ação especial: construção de aldeias adicionais

Ação especial: troca de posição de uma aldeia

Ações especiais das fichas de lugar – aplicam-se todas as regras de construção



Constrói aldeias em cada 
quadrante
3 pepitas de ouro por cada
aldeia que tenhas no quad-
rante com menos aldeias tuas.

Cria uma grande zona 
de aldeias
1 pepita de ouro por cada 2
aldeias no teu maior 
aldeamento.

Constrói o maior aldea-
mento em cada quadrante.
Por quadrante: 12 pepitas para
quem construa a maior quanti-
dade de aldeias e 6 pepitas
para o segundo.

Cria várias zonas de aldei-
as isoladas
1 pepita de ouro por cada
aldeia isolada assim como por 
cada um dos teus aldeamentos.

Constrói várias aldeias 
numa linha horizontal
2 pepitas de ouro por cada
aldeia construída na linha
onde tenhas mais aldeias.

Constrói aldeias junto à 
água
1 pepita de ouro por cada uma
das tuas aldeias construídas
junto a uma ou mais casas de
água.

Constrói aldeias perto da
montanha
1 pepita de ouro por cada uma
das tuas aldeias construídas
junto a uma ou mais casas de
montanha.

Conecta as casas de
lugares e de castelos
4 pepitas por cada casa de
lugar e/ou castelo ligados de 
forma contínua pelas tuas
aldeias, a outros lugares e/
ou castelos.

Constrói aldeias perto de 
casas de lugar ou de castelo
1 pepita de ouro por cada uma
das tuas aldeias construídas
junto a uma casa de lugar ou de
castelo.

Constrói uma aldeia em
várias linhas horizontais
1 pepita de ouro por cada linha
horizontal onde tenhas construido
pelo menos uma aldeia.


