
	  

	  

 
 

Os jogadores encenam Cesar e tentam colecionar a 
maior quantidade de pontos de fama. Isto acontece 
através da utilização inteligente de seus oito dados, os 
quais são colocados consecutivamente em construções. 
Com isto novas províncias podem ser conquistadas e 
ocupadas com os patrícios correspondentes. Mas 
também a diplomacia, na forma de cartas de senado, ou 
a sorte no tempo da deusa Fortuna também tem um 
papel importante para o sucesso. 
Como cada jogada de dador oferece várias 
possibilidades de utilização, o jogo não dependerá 
apenas de sorte (ou azar) do jogador, mas sim de várias 
decisões corretas no momento certo. 
Quanto todos os dados são utilizados, os mesmos são 
contabilizados. Quem colocou a melhor combinação? 
Quem ganha quantos pontos e aumenta sua reputação? 
Ganha o jogador com mais pontos de reputação ao 
final do jogo. 
 

1 Placa para destacar com: 
 - 5 Construções (Templum, Senatus, Castrum, 

Forum Romanum, Latrina) 
 - 19 Cartas de Senado (com “SPQR” no 

verso) 
 - 25 Cartas de Província (com os valores 

I, II, III e IV em 6 cores, bem como 
um coringa 0) 

 - 36 Placas de Patrícios (3 mulheres e 3 
homens em cada uma das 6 cores, 
com valores I, II e III) 

 - 30 Placas de Fortuna (com 8x os 
valores I e III e 14x o valor II) 

 - 30 Chips Repete! (hexágonos 
laranjas) 

 - 1 Marcador do jogador inicial 
(hexágono: “Cesar”) 

40 Dados (8 em cada uma das cores 
cinza, marrom, azul, verde e amarelo) 
 

IDÉIA DO JOGO 
 

Os jogadores tentam, 
através da colocação 
de seus dados em 
diversas construções 
(como o templo ou o 
fórum romano) 
colecionar a maior 
quantidade de pontos 
de fama 

IDÉIA DO JOGO 

CESAR NÃO JOGA DADOS! 
OU JOGA?! 

	  

Quem tiver mais 
pontos no fim do 
jogo, ganha 

MATERIAL DO JOGO 

Caso você esteja lendo estas regras pela primeira vez, não dê 
atenção aos textos na coluna lateral. Eles servem como regras 
rápidas para um jogador se encontrar rapidamente no jogo. 
	  



	  

	  

As 5 construções são distribuídas no centro da mesa 
conforme a ilustração abaixo. Atenção: com 2 ou 3 
jogadores o Templum não é utilizado; neste caso só será 
jogado com 4 construções. 
 
O Forum Romanun é 
montado de acordo 
com a quantidade de 
jogadores: Para 2 
jogadores só é 
utilizada a peça da esquerda (grande) e a final da direita, 
conectadas, de modo a formar um pequeno fórum com 4 
colunas. Para cada jogador a mais é adicionado mais 
uma peça intermediária, de modo que para 3 jogadores 
se tenha 5 colunas, para 4 jogadores, 6 colunas e para 5 
jogadores todas as 7 colunas. 
 
As 30 placas de fortuna são misturadas e formam um 
monte fechado abaixo do Templum (não utilizado para 2 
ou 3 jogadores). 
 
As 19 cartas de senado são misturadas em um monte 
fechado abaixo do Senatus. (Atenção: com 2 ou 3 
jogadores a carta de senado IV (“Quantidade de Placas 
de Fortuna”) é retirada do jogo.) 
 
Das 25 cartas de províncias são 
abertas tantas quanto jogadores 
abaixo do Castrum (em 2 
jogadores, por exemplo, apenas 2 
cartas, até 5 cartas para 5 
jogadores). As cartas de província 
restantes são deixadas fechadas ao 
lado do Castrum. 
 
Das 36 placas de patrícios 
são abertas tantas abaixo 
do Forum quanto colunas 
existentes nele, ou seja, de 
acordo com a quantidade 
de jogadores, 4 a 7 (para 2 
a 5 jogadores). Os patrícios 
restantes são deixados fechados 
ao lado do Forum. 
 
Os 30 chips Repete! são deixados abaixo da Latrina. 
 
Cada jogador recebe os 8 dados de sua cor. 

MATERIAL DO JOGO PREPARAÇÃO 
 

Preparar as constru-
ções e o restante do 
material conforme a 
ilustração 
Atenção: para 2 e 3 
jogadores o Templum, 
as placas de fortuna e a 
carta de senado IV não 
são utilizadas! 

Montar o Forum 
Romanum de acordo 
com a quantidade de 
jogadores (com 4 a 7 
colunas) 

Cada jogador recebe 
os 8 dados de sua cor 
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O jogador mais novo começa; ele recebe o marcador de 
jogador inicial. 

 
 
 
O jogo possui 5 (para 4 e 5 jogadores) ou 6 (para 2 e 3 
jogadores) rodadas. Cada grande rodada é composta de 
várias pequenas jogadas, normalmente entre 3 e 5. Cada 
rodada funciona da mesma forma: o jogador inicial 
começa jogando todos os seus dados. Então ele deve 
colocar um ou mais de seus dados em uma das cinco 
construções (veja “Como se posicionam os dados...”), 
aonde os mesmos permanecerão até o final da rodada. 
Depois, todos os demais jogadores tem a vez, em 
sentido horário, de jogar seus dados e posicionar no 
mínimo um de seus dados. A próxima pequena jogada 
começa: começando com o jogador inicial os jogadores 
rolam novamente todos os seus dados restantes e 
posicionam no mínimo um dado em uma construção 
qualquer, e assim por diante. Esta rolagem e colocação 
de dados é realizada até que um jogador coloque 
posicione seu último dado em uma construção e a 
pequena jogada atual seja terminada. Com isto a rodada 
acaba e vamos para a pontuação das cinco construções 
(veja “Para que se posicionam os dados...”). Depois 
começa uma nova rodada. Após 5 ou 6 rodadas o jogo 
acaba e o campeão é verificado (veja “FINAL DO 
JOGO”). 
 
à  Como se posicionam os dados nas construções? 
 
I. Templum (apenas no jogo com 4 ou 5 jogadores!) 
Os Deuses tiveram um papel importante por séculos na vida romana. 
Nos templos eles podiam ser adorados, ainda mais a Deusa da Sorte, 
Fortuna. Aqui os jogadores podem ganhar Placas de Fortuna que 
trarão, ao final do jogo, de 1 a 3 pontos de reputação. 
 
O primeiro jogador que posicionar dados no templo, 
posiciona exatamente um dado (com um valor qualquer) 
nesta construção. Logo depois disto ele pega uma placa 
de fortuna qualquer, olha o valor da mesma (escondido 
dos demais jogadores) e a coloca fechada a sua frente. 
O segundo jogador que, no decorrer da rodada atual, 
desejar posicionar dados no templo deve colocar 
exatamente 2 de seus dados. Estes dois dados devem 
somar um valor maior do que o dado individual já 
posicionado. Logo depois este jogador pega duas placas 

ANDAMENTO DO JOGO 
ANDAMENTO 
 

O jogo possui 5 a 6 
rodadas 

Cada rodada funciona 
da mesma forma: 
primeiro os dados são 
posicionados nas 
construções – normal-
mente ao longo de 3 a 
5 jogadas – e depois 
as construções são, 
uma após a outra, 
contabilizadas 

Primeiro jogador: um 
dado qualquer (pegar 
uma placa de fortuna) 

Segundo jogador: 
dois dados quaisquer 
com soma maior 
(pegar duas placas de 
fortuna) 

3 



	  

	  

de fortuna, olha seu valor e as coloca fechadas a sua 
frente. Se prossegue desta forma: terceiro jogador, três 
dados (com soma maior que os dois dados anteriores), 
três placas de fortuna; quarto jogador, quatro dados, 
quatro placas de fortuna e assim por diante. 
 
Atenção: um jogador que já tenha participação no templo 
pode, quando tiver a vez novamente, posicionar mais 
dados no templo. Ele só precisa posicionar neste 
momento uma quantidade de dados necessária para que 
o total de dados no templo seja maior do que do jogador 
anterior. Contudo ele receberá apenas a quantidade de 
placas de fortuna referentes aos dados que ele colocou 
no momento. 
 
Exemplo: Antonius posiciona um 5 no templo e pega uma placa de 
fortuna do estoque fechado. Depois Brutus posiciona 2 dados (3 + 6 = 9 
e, com isto, maior que 5) e pega duas placas de fortuna. Antonius tem 
novamente a vez e deseja posicionar mais dados no templo. Como são 
necessários apenas 3 dados, ele posiciona apenas mais dois de seus 
dados, adicionados ao seu dados já colocado no templo (a soma destes 
três dados deve ser maior do que 9). Antonius pega apenas 2 placas de 
fortuna do estoque (já que ele precisou colocar apenas 2 dados). 
 
II. Senatus 
O Senado era o coração da política romana; aqui o destino das cidades 
e seus moradores era decidido. Quem estiver ativo no senado receberá 
várias cartas de senado que, ao final do jogo, trarão diversos pontos de 
reputação ou outras vantagens. 
 
No senado cada jogador pode posicionar no máximo seis 
dados, desde que eles sempre mostrem uma sequência 
crescente de números (“rua”). O posicionamento de um 
único dado também conta como uma sequência (mesmo 
que isto geralmente não traga nada para seu jogador). 
Caso já exista no senado uma sequência de um jogador, 
então esta pode ser prolongada em jogadas posteriores 
nesta rodada (para cima ou para baixo). Nenhum jogador 
pode começar uma segunda sequência, ou seja, cada 
jogador pode ter no máximo uma sequência no senado. 
 
Atenção! No senado não podem existir nunca duas 
sequências iguais; isto significa que todas as sequências 
devem ser diferentes entre si a qualquer momento (isto é 
possível tanto na quantidade quanto nos valores dos 
dados). 
 
Exemplo: Claudius posiciona no senado um 3, 4 e 5. Nenhum outro 
jogador pode colocar um 3-4-5, mas sim, por exemplo, um 4-5-6 ou um 
3-4-5-6. Em uma jogada posterior desta rodada Claudius pode 
aumentar sua sequência com, por exemplo, um 2, mas somente se, 
neste momento do jogo, nenhum 2-3-4-5 já existir no senado. 
 

Terceiro jogador: três 
dados quaisquer com 
soma maior (pegar três 
placas de fortuna) e 
assim por diante 

Por jogador no 
máximo uma 
sequência crescente 
de números (“Rua”) 

Sequências idênticas 
não são permitidas! 
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III. Castrum 
O que seria de Roma sem seu poderio militar? Inimaginável! No 
Castrum (algo como os atuais “Quartéis”) eram preparadas e realizadas 
as conquistas de províncias estrangeiras. Estas novas províncias não 
apenas trazem até 4 pontos de reputação ao final do jogo, mas também 
oferecem um lar para patrícios que pontuam apenas em províncias de 
mesma cor. 
 
No Castrum os jogadores podem colocar uma quantidade 
qualquer de dados a cada jogada, desde que todos os 
dados mostrem o mesmo valor. Mesmo a colocação de 
um único dado é considerada válida (mesmo que isto 
geralmente não traga nada). 
Em jogadas posteriores os jogadores podem colocar 
novos dados (mas eles devem sempre mostrarem 
valores diferentes que seus dados anteriormente 
posicionados!) ou diretamente juntos de um conjunto de 
dados previamente posicionado. 
 
Atenção! No Castrum pode ser encontrado uma 
quantidade qualquer de conjuntos de dados – de um ou 
mais jogadores – mas todos devem ser diferentes entre 
sí a qualquer momento. 
 
Exemplo: Darius rolou 1-2-3-4-4-4-4-5 e decide colocar três de seus 
quatro dados 4 no Castrum. Logo depois Antonius rola 1-1-2-2-3-4-4-5 
e, por sua vez, posiciona seus dois 4 no Castrum (o valor é o mesmo 
dos dados de Darius, mas a quantidade não). 
Mais tarde Darius rola 4-4-5-5. Ele pode adicionar um ou dois 4 ao 
grupo de dados já colocado no Castrum ou posicionar seus dois 5 como 
novo grupo (desde que não exista nenhum outro grupo de dois 5 no 
Castrum neste momento). Mas Darius não pode fazer as duas coisas ao 
mesmo tempo e ele também não pode começar nenhum novo grupo de 
valor 4! Ele decide colocar seus dois dados 5. 
Antonius rola, entre outras coisas, um 4; mas este dados ele não pode 
posicionar no Castrum, pois com isto ele teria um conjunto igual ao de 
Darius. Dois ou mais 4, de modo a ultrapassar o grupo de Darius, seria 
possível de ser posicionado... 
 
IV. Forum Romanum 
(Dependendo da quantidade de jogadores, com 4 a 
7 colunas) 
No fórum os romanos, principalmente os de alto status, 
conhecidos como Patrícios, se encontram para conversar sobre 
os Deuses e sobre o mundo. No jogo, cada jogador pode 
“comprar” seus patrícios para utilizá-los como mantenedores das 
cidades – preferencialmente como casal – em suas províncias 
conquistadas, nas quais os patrícios trarão de 1 a 3 pontos de 
reputação. 
 
No fórum cada jogador pode, por jogada, posicionar ou 
um dado de qualquer valor ou exatamente dois dados 
cuja soma seja 5 (1-4 ou 2-3). Em jogadas posteriores os 
jogadores podem posicionar novos dados da forma 
explanada. 

Diversos conjuntos 
diferentes de dados 
com mesmo valor são 
permitidos para cada 
jogador 

Conjuntos iguais não 
são permitidos! 

Qualquer dado 
individual ou 
exatamente dois 
dados com soma 5 
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Um dado deve ser colocado sempre mais a esquerda 
possível sobre um dos pés quadrados das colunas. Ele 
deve ser posicionado para que a esquerda dele fiquem 
todos os dados com valores menores (desde que 
existam) e a direita dele todos os dados com valores 
iguais ou maiores. Com isto os dados são movidos para 
os próximos pés das colunas a direita. 
Caso, desta forma, dados sejam “empurrados” para fora 
do fórum, então estes são colocados na Latrina. 
 
Exemplo: Brutus (marrom) rola, entre outros, um 2 e um 3 e os 
posiciona no fórum: 
 

 
 
V. Latrina 
O banheiro (público) era, para muitos romanos, um local de encontro e 
troca. Aqui eram frequentemente forjados planos para o futuro, 
representados no jogo como os chips Repete!, com os quais o seu 
destino pode ser, de vez em quando, reposicionado... 
 
Quando, após uma rolagem de dados, nenhum dos 
dados possa ser posicionado de acordo com a regras 
(apenas em casos raros!), então exatamente um dado 
deve ser colocado na latrina. Adicionalmente todos os 
dados “empurrados” do fórum também acabam aqui, 
bem como os que, após uma contagem (veja abaixo), 
não trouxerem nada para seus donos. 
 
Outras dicas gerais e explicações: 
 
- Um jogador pode, por jogada, posicionar apenas um dado em uma 

construção e isto de acordo com uma das regras explicadas. Por 
exemplo, nenhum jogador pode posicionar, na mesma jogada, dois 
conjuntos no Castrum ou um dado qualquer e mais dois que somem 5 
no Forum. 

- Um jogador, após rolar os dados, deve sempre posicionar pelo menos 
um dado de alguma forma legal. Mas nenhum jogador é obrigado a 
posicionar todos os seus dados legais. Desta forma um jogador pode 
posicionar apenas um 1 no fórum, mesmo possuindo mais um 4, ou 
posicionar no senado apenas um 5-6, mesmo tendo rolado 3-4-5-6. 

- No fórum só se pode posicionar dados que permaneçam nas colunas. 
Não se pode, por exemplo, posicionar um 1 bem a esquerda e, ao 
mesmo tempo, um 4 que caia diretamente na latrina (apenas para 
tentar acelerar o final da rodada). 

 
à  Para que se posicionam os dados nas 
construções? 
 
Após um jogador ter posicionado seu(s) último(s) dado(s) 
em uma construção (normalmente após 3 a 4 jogadas), 

Os dados são sempre 
colocados o mais a 
esquerda possível 
(empurrar dados de 
mesmo ou maior valor 
para a direita) 

Dados empurrados 
para fora vão para a 
Latrina 

Forum antes da colocação	   Forum após a colocação (Brutus 
empurra o dado 3 (para a Latrina)	  

Aqui vem parar os 
dados que: 
• Não puderam ser 

colocados em outro 
lugar, 

• Foram empurrados 
para fora do Forum, 

• Na contagem das 
construções não 
trazem nada (incluin-
do os que nem 
foram posicionados) 
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então a jogada atual continua até o final (até o jogador a 
direita do jogador inicial). A rodada acaba neste 
momento. Todos os jogadores que ainda possuam dados 
não utilizados os posicionam na latrina. Posteriormente 
as construções são contadas na seguinte ordem: 
 
I. Templum (apenas com 4 ou 5 jogadores): O 
jogador que tiver posicionado mais dados no 
templo pode ficar com duas placas de fortuna 
recolhidas ao longo da rodada, mantendo-as 
abertas a sua frente. Todos os demais jogadores 
podem ficar com apenas uma placa de fortuna 
recolhida nesta rodada. 
Todas as placas de fortuna não mantidas pelos jogadores 
são devolvidas abertas ao lado do templo. Estas placas 
abertas só retornam ao jogo quando não existirem mais 
placas de fortuna fechadas disponíveis para compra , 
sendo novamente misturadas e formando um novo monte 
de compra. 
Após a contagem os jogadores recolhem seus dados 
para seus estoques pessoais. 
 
Observação: Caso, em uma rodada, apenas um dado tenha sido 
posicionado no templo, então seu dono recebe uma segunda placa de 
fortuna após a contagem. 
 
II. Senatus: O jogador que tiver posicio-
nado a sequência mais longa retorna 
estes dados para seu estoque pessoal, 
juntamente com as três cartas de senado 
superiores. Ele olha as mesmas, escondi-
do dos oponentes, e escolhe uma delas para 
manter fechada a sua frente. As duas outras cartas 
são entregues para o jogador que possuir, então, a 
sequência mais longa (caso exista). Este procede 
exatamente da mesma forma (dados retornam para o 
estoque pessoal, olhar as cartas de senado e pegar uma 
para si), mas não passa a última carta de senado para o 
possível terceiro colocado, mas sim o coloca fechado 
abaixo do monte de compra. No senado apenas os dois 
melhores posicionados recebem cartas. Com a seguinte 
exceção: no jogo com 2 jogadores apenas o melhor 
colocado recebe uma carta; no jogo com 5 jogadores o 
terceiro colocado recolhe seus dados e recebe a ultima 
carta de senado. 
 
Todos os jogadores que ainda tiverem dados no senado 
os posicionam na latrina. 
 

Contagem da cada 
construção: 

TEMPLUM 
O jogador com mais 
dados no templo pode 
ficar com duas de 
suas placas de 
fortuna colecionadas 
na rodada, todos os 
demais, apenas uma 

Placas restantes em 
descarte aberto e 
dados retornam para 
os jogadores 

SENATUS 
Jogador com maior 
sequência pega seus 
dados e escolhe uma 
carta de senado entre 
as 3 superiores 

Das 2 cartas 
restantes, o segundo 
colocado escolhe uma 
(apenas de 3 a 5 
jogadores) 
A terceira carta 
retorna para baixo do 
monte 
(não com 5 jogadores) 

Dados restantes vão 
para a latrina 
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Empate: Caso existam várias sequências com a mesma 
quantidade de dados, então o desempate se dá através 
do maior valor (exemplo: 5-4-3-2 é melhor que 4-3-2-1; 6-
5-4 é melhor que 5-4-3). 
 
Observações: 
- As cartas de senado são individualmente explicadas ao final das 

regras. 
- Caso apenas um jogador tenha posicionado dados no senado, então 

ele recebe normalmente apenas uma das 3 cartas de senado, 
colocando as outras duas sob o monte. 

 
III. Castrum: O jogador que tiver 
posicionado o conjunto com a maior 
quantidade de dados, primeiramente 
retorna estes dados para seu estoque 
pessoal. Depois ele escolhe qualquer uma das cartas de 
província abertas sobre o castrum, trazendo-a aberta a 
sua frente. Depois é a vez do jogador com a segunda 
maior quantidade de dados (pode ser novamente o 
mesmo jogador), procedendo da mesma forma (retornar 
dados para estoque e escolher uma carta de província). 
Isto continua até que todas as cartas de província tenham 
sido distribuídas ou todos os conjuntos de dados tenham 
sido retirados. Caso ainda existam cartas de província 
abertas abaixo do castrum, então as mesmas são 
deixadas abertas ao lado dele, estando fora do jogo a 
partir de então. 
 
Todos os jogadores que ainda tiverem dados no castrum 
os levam para a latrina. 
 
Empate: Caso existam vários conjuntos com a mesma 
quantidade de dados, então o desempate se dá através 
do maior valor (exemplo: 5-5-5 é melhor que 3-3-3; 6-6 é 
melhor que 5-5). 
 
IV. Forum Romanum: O jogador que tiver o dado 
posicionado na coluna mais à esquerda, primeiramente 
retorna seu dado para seu estoque pessoal. Então ele 
escolhe entre as placas de patrícios abertas abaixo do 
fórum uma qualquer e a traz aberta para si. Depois é a 
vez do dono do segundo dado a partir da esquerda (ele 
pode ser o mesmo jogador), o qual procede da mesma 
forma (dado retorna para o estoque, escolher e trazer 
para si uma placa de patrício). Isto continua até que 
todos os dados do fórum tenham sido retirados. 
Caso ainda existam patrícios abaixo do fórum, 
então os mesmos são deixados abertos ao 
lado do fórum, estando fora do jogo a partir 
de então. 

CASTRUM 
Jogador com maior 
conjunto escolhe 
primeiro uma carta de 
província, depois o 
jogador do segundo 
maior conjunto e 
assim por diante 

Observação: nas “Províncias 
Livres” (= cartas de província 
cinzas com valor 0) podem-se 
alocar um casal qualquer da 
mesma cor; esta seria um 
tipo de “província coringa” 

Dados restantes vão 
para a latrina 

FORUM ROMANUM 
O jogador com o dado 
mais a esquerda 
escolhe uma placa de 
patrício qualquer, 
depois o dono do 
próximo dado e assim 
por diante 
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V. Latrina: Cada jogador recolhe todos os seus dados 
posicionados na latrina, recebendo, para cada um, um 
chip Repete!, o qual também fica na frente do jogador. 
 
Os chips Repete! (do latim = repita!) podem ser utilizados 
nas rodadas subsequentes da seguinte maneira: após a 
rolagem dos dados, o jogador pode devolver um chip 
Repete! (retorná-lo para a latrina) e em troca rolar 
novamente um dado qualquer. Um mesmo jogador 
pode utilizar qualquer quantidade destes chips em uma 
mesma jogada, sempre escolhendo novamente qual dado 
ele quer jogar mais uma vez. Ao final do jogo cada 
jogador recebe um ponto de reputação para cada 2 chips 
Repete! que ele ainda possuir. 
 
A próxima rodada 
Após todas as 5 construções terem sido contabilizadas e 
todos os dados já terem retornado aos seus donos, novas 
cartas de província (2 a 5) e placas de patrício (4 a 7) são 
abertas e posicionadas conforme mostrado em 
PREPARAÇÃO DO JOGO. O jogador a esquerda do 
antigo jogador inicial é o novo jogador inicial e recebe o 
marcador correspondente. A próxima rodada pode 
começar... 
 
 
 
O jogo termina após a contabilização da quinta (para 4 ou 
5 jogadores) ou sexta (para 2 ou 3 jogadores) rodada. Os 
jogadores ordem agora suas placas de patrícios nas suas 
cartas de províncias, abrem suas cartas de senado, 
adicionam suas placas de fortuna, contam seus chips 
Repete! e contabilizam a quantidade total de pontos de 
reputação (veja mais adiante). 
O jogador com mais pontos é o campeão. Em caso de 
empate ganha aquele cujos patrícios “não posicionados” 
somam mais pontos. Caso esta pontuação também seja 
a mesma, então existe mais de um ganhador. 
 
Províncias e Patrícios 
Em cada província são colocados, no máximo, dois 
patrícios – e sempre um homem e uma mulher (com 
qualquer valor entre 1 e 3). Ambos precisam ser da 
mesma cor que a província. Cada patrício “colocado” 
desta maneira e cada província povoada com, no mínimo, 
um patrício, traz tantos pontos de reputação quanto 
mostrado na respetiva peça. Patrícios que não foram 
colocados em províncias contam 0 pontos. Províncias 

FINAL DO JOGO 

LATRINA 
Cada jogador recebe, 
por cada dado na 
latrina, um chip 
Repete! 

Para todas as demais 
rodadas vale: de 
acordo com a 
quantidade de 
jogadores, abrir 
cartas de província e 
placas de patrícios, e 
mudar o jogador 
inicial 

FINAL DO JOGO 
 
Após 5 ou 6 rodadas 
acaba o jogo 

Ganhador é aquele 
que possui mais 
pontos de fama 

Placas de Patrícios: 
valor marcado (1-3), 
quando colocados 
(caso contrário, 0) 

Cartas de Província: 
valor marcado (0-4), 
quando ocupadas 
(caso contrário, 1 ponto 
a menos) 
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não ocupadas contam um ponto a menos do que o 
mostrado. 
 
Cartas de Senado 
Quantos pontos estas cartas trazem aos jogadores pode 
ser visto no resumo mais adiante. 
 
Placas de Fortuna 
Estas placas trazem tantos pontos de reputação quanto 
mostrado em cada uma delas. 
 
Chips Repete! 
Cada 2 chips valem 1 ponto de reputação. 
 
Exemplo: Antonius recebe, ao final do jogo, os 
seguintes pontos de reputação pelas suas jogadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A   quatro províncias: 3 + 4 + 0 + 0 = 7 pontos 
 
B   dez patrícios: 3+1+3+3+2+1+2+0+0+0 = 15 pontos 
 
C   quatro cartas de senado: 3 + 0 + 5 + 5 = 13 pontos 
 
D   três placas de fortuna: 3 + 2 + 1 =  6 pontos 
 
E   cinco chips Repete!: 5 : 2 = 2 pontos 
 
Total: 43 pontos 
 
 
O Autor e a Editora agradecem a todos os jogadores de teste e aos proponentes de 
novas ideias pelo seu grande engajamento. 
Caso você possua críticas, perguntas ou descontentamentos com este jogo, escreva ou 
ligue para nós: 
alea �  Caixa Postal 1150 �  83233 Bernau �  Telefone: 08051 – 970720 �  E-Mail: 
info@aleaspiele.de 
© 2009 Ravensburger Spielverlag 
 

 
 
Tradução: Romir G. E. Paulino 
romir.blogspot.com 
Esta é uma tradução livre. Em caso de dúvidas, leve 
sempre em consideração a versão original, em alemão. 
 

 
 

 
 
 

Cartas de Senado: 
valores variados 

Placas de Fortuna: 
valor marcado 

Chips Repete!: 
cada 2 chips = 1 ponto 
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AS CARTAS DE SENADO 
 

Apenas ao final do jogo, quando os pontos de reputação forem ser contados, os 
jogadores abrem suas cartas de senado. 18 das 19 cartas de senado trazem 
pontos de reputação adicionais, já a carta “procriação” é utilizada de outra 
forma. 
 

 
 

Carta I (“Várias Províncias” – 1 Carta) 
O dono desta carta recebe, ao final do jogo, um ponto de reputação por 
esta carta mais um ponto de reputação para cada duas províncias 
(ocupadas ou não) suas (também são contadas províncias fronteiriças e 
livres). 
No exemplo acima se ganharia 4 pontos de reputação (= PR) com esta carta (1 pela carta + 
3 para as 6 províncias) 
 

Carta II (“Vários Patrícios” – 1 Carta) 
O dono desta carta recebe, ao final do jogo, para cada duas placas de 
patrícios (colocadas!) um ponto de reputação adicional. 
No exemplo acima se ganharia 4 PR com esta carta (8:2; a mulher violeta não conta!) 
 

Carta III (“Várias Cartas de Senado” – 1 Carta) 
O dono desta carta recebe, ao final do jogo, um ponto por esta carta, 
mais um ponto por cada carta de senado (novamente incluindo a carta 
“Várias Cartas de Senado”). 
No exemplo acima se ganharia 5 PR (3 pelas 2 províncias fronteiriças e 1 província livre + 2 
pela carta “Várias Cartas de Senado” (não ilustrada no exemplo!)) 
 

Carta IV (“Várias Placas de Fortuna” – 1 Carta) 
O dono desta carta recebe, ao final do jogo, um ponto por esta carta, 
mais dois pontos adicionais para cada três placas de fortuna 
(independente de seu valor). 
No exemplo acima se ganharia 3 PR (1 pela carta + 2 por 5 placas de fortuna dividido por 
3). 
 

Carta V (“Vários Casais” – 1 Carta) 
O dono desta carta recebe, ao final do jogo, um ponto por esta carta, 
mais um ponto adicional para cada casal (= duas placas de patrício em 
uma província (também valem as províncias livres e fronteiriças)). 
No exemplo acima se ganharia 3 PR (1 pela carta + 2 por dois casais). 
 

Carta VI (“Vários Patrícios Diferentes” – 1 Carta) 
O dono desta carta recebe, ao final do jogo, um ponto adicional para cada 
cor diferente de placas de patrícios (colocados!). 
No exemplo acima se ganharia 4 PR (a mulher violeta não conta). 
 
 
 
 
 

Exemplo 
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Carta VII (“Várias Províncias Diferentes” – 1 Carta) 
O dono desta carta recebe, ao final do jogo, um ponto adicional para cada 
cor diferente de cartas de província (ocupadas ou não) incluindo 
províncias fronteiriças e livres. As províncias fronteiriças contam, para 
este fim, para ambas as cores (ocupadas ou não). As províncias livres 
assumem a cor do patrício que as ocupa. Uma província livre não 
ocupada conta como uma cor adicional (cinza). 
No exemplo acima se ganharia 5 PR (a província livre conta como vermelha neste 
exemplo). 
 

Carta VIII (“Várias Cartas de Província Ocupadas” – 1 Carta) 
O dono desta carta recebe, ao final do jogo, para cada uma de suas 
cartas de províncias ocupadas por pelo menos uma placa de patrício (as 
cartas de senado “províncias fronteiriças” ou “livres” não contam aqui) um 
ponto adicional. 
No exemplo anterior se ganharia 3 PR. 
 

Carta IX (“Várias Mulheres” – 1 Carta) 
O dono desta carta recebe, ao final do jogo, um ponto adicional para cada 
Patrício do sexo feminino (colocada!). 
No exemplo anterior se ganharia 5 PR (a mulher violeta não conta). 
 

Carta X (“Vários Homens” – 1 Carta) 
O dono desta carta recebe, ao final do jogo, um ponto adicional para cada 
Patrício do sexo masculino (colocada!). 
No exemplo anterior se ganharia 3 PR. 
 

Carta XI (“Procriação” – 1 Carta) 
O dono desta carta pode, ao final do jogo, para cada um de seus casais 
(incluindo aqueles em províncias fronteiriças ou livres!), colocar mais uma 
placa de patrício (masculina ou feminina), a qual também valerá seus 
pontos de reputação. Pessoas sozinhas não podem ter filhos e também 
não é permitido mais do que um filho por casal. 
No exemplo anterior poderia, devido a esta carta, ser posicionada mais uma placa de 
patrício vermelha ou verde na primeira província fronteiriça e mais uma placa verde na 
primeira província verde. 
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Carta XII (“Províncias Fronteiriças” – 6 Cartas) 
Cada uma das províncias fronteiriças mostra uma combinação diferente 
de duas cores de província. O dono de uma província fronteiriça pode, ao 
final do jogo, posicionar um casal de patrícios exatamente desta cor. 
Apenas quando este é o caso, a província fronteiriça vale 3 pontos de 
reputação. Caso seja alocada apenas uma placa de patrício (que 
corresponda a uma das duas cores da província fronteiriça) ou nenhuma, 
o valor da província fronteiriça é 0. Placas de patrício que não combinem 
com uma das duas cores da província fronteiriça não podem ser 
colocados aqui. 
 

    
Correto! 
Total de pontos: 7 
(3 pela província e 4 
pelos 2 patrícios) 
 

Correto! 
Total de pontos: 2 
(0 pela província e 2 
pelo patrício) 
 

Parcialmente errado! 
Total de pontos: 3 
(O patrício de menor 
valor deve ser 
retirado) 

Proibido! 
Total de pontos: 0 
(O patrício deve ser 
retirado) 
 

 
Carta XIII (“Províncias Livres” – 2 Cartas) 
Cada província livre pode acomodar até 2 placas de patrícios, desde que 
ambas sejam da mesma cor (e, naturalmente, de sexos distintos). A 
província livre não traz, por si só, nenhum ponto de reputação (mesmo 
que esteja ocupada). 
 

 

Correto! 
Total de pontos: 
5 (1 pela 
província e 4 
pelos patrícios) 

 

Correto! 
Total de pontos: 
4 (1 pela 
província e 3 
pelo patrício) 

 

Parcialmente 
errado! 
Total de pontos: 4 
(1 pela província e 
3 pelo patrício 
azul. O patrício 
verde deve ser 
retirado) 
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