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Este jogo é sobre o primeiro Rei de Portugal - D. Afonso Henriques. Durante o jogo, cada 

jogador acompanha o Rei por várias Povoações para conseguir o melhor exército. Quando 

chega a uma batalha, cada jogador usa o seu exército para tentar derrotar os Mouros,

de modo a contribuir para a vitória dos Portugueses.

Objectivo
Cada jogador tem como objectivo ganhar o máximo de Pontos Vitória (a partir de agora chamados PV)

derrotando cartas Mouros ao longo das 5 batalhas que estão representadas no tabuleiro de jogo.

Este livro de regras
Um tabuleiro de jogo

Material:

30 cartas Portuguesas que podem ser:

Carta
Camponês
Português

Carta
Soldado

Português

Carta
Nobre

Português

Carta
Rei

Português

30 cartas Mouro

4 cartas personagem 
(uma para cada jogador)

1 carta 1º jogador

8 cartas bónus
de batalhas

4 discos
para marcar PV

4 cilindros
para escolher a povoação

D. Afonso Henriques

4 dados

frente

frente frente

verso

verso verso

25 cubos brancos
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Coloque a peça D. Afonso Henriques em “Guimarães”, no 
círculo assinalado com o símbolo azul.

Baralhe as cartas Mouro e coloque 4 cartas com face para 
cima no Campo de Batalha.

As restantes cartas Mouro devem ser colocadas na pilha 
de cartas Mouro novas, com a face para cima.

Baralhe as cartas Portuguesas e coloque-as com a face 
para baixo no topo do tabuleiro.

• Cada jogador escolhe um personagem/cor (verde, ver-
melho, amarelo ou preto). Cada jogador recebe a respecti-
va carta personagem. Sorteie quem é o primeiro jogador e 
dê-lhe a carta 1º jogador.

Preparação do jogo

• Dê ao 1º jogador 2 cubos brancos e aos restantes jogado-
res  3 cubos brancos a cada.

Coloque os restantes cubos brancos no tabuleiro de jogo.

Coloque os 4 dados no tabuleiro de jogo

Coloque os 4 cilindros na Zona das Povoações, no topo
(a ordem é indiferente).

Coloque os 4 discos marcadores de PV no valor zero da 
Tabela de PV.

1

1

2

3

4

5

6
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8
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Tabela de PV.

Zona das Povoações.

Campo de batalha, 
com os 4 locais onde 
se podem colocar as 
cartas Portuguesas.

Campo de batalha, 
com os 4 locais onde 
se colocam as cartas 
Mouro.

Local onde se colocam 
as cartas Portuguesas 
usadas na batalha.

Local onde se colocam 
as cartas Portuguesas 
rejeitadas nas
Povoações.

Local onde se colocam 
as cartas Mouro der-
rotadas.

Local onde se colocam 
as cartas Portuguesas 
novas.

Estrada que liga os 
vários círculos, onde 
se desloca  D. Afonso 
Henriques.

Local onde se colocam 
as cartas Mouro 
novas.

2 2 2 23

4

56

7
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• No início do jogo a peça D. Afonso Henriques está em Gui-
marães, no círculo que tem a peça azul assinalada. Ao longo 
do jogo ela move-se através da estrada do mapa de Portugal, 
de círculo para círculo, marcando assim cada etapa do jogo e 
determinando o que os jogadores podem fazer:
nuns círculos podem obter cartas Portuguesas, noutros po-
dem travar uma batalha.

• Os jogadores podem obter 
cartas Portuguesas quando 
a peça D. Afonso Henriques 
está num círculo sobre uma 
pequena Povoação no mapa de 
Portugal.

• Respeitando a ordem de jogada, cada jogador à 
vez, escolhe na Zona das Povoações para qual po-
voação quer ir e coloca o seu cilindro no símbolo 
disponível.

• Não pode haver mais de um cilindro em cada 
símbolo.

Povoação de zero cubos

• Se um jogador 
escolher esta 
povoação não 
tem que pagar 
nenhum cubo e 
fica com a carta 
de 1º jogador, 
retirando-a ao jo-
gador que a tem. 
Se é o próprio que 
a tem, mantém a 
carta.

Obter cartas Portuguesas

• Em cada etapa os jogadores jogam no sentido dos ponteiros do 
relógio, começando sempre por quem tem a carta “1º jogador”.

Os jogadores ganham 2 cubos brancos 
quando a peça D. Afonso Henriques che-
gar a estes locais.

O jogador amarelo escolheu a povoação 
de zero cubos. Fica assim com a carta de 
1º jogador.

Durante o jogo, a peça D. Afonso Henriques move-se de circulo para 
circulo, mostrando assim em que etapa estão os jogadores.

No mapa de Portugal,
os locais onde se podem
obter cartas Portuguesas 
têm  a ilustração
de uma pequena Povoação.

A peça D. Afonso Henriques move-se 
de um círculo para outro, seguin-
do a estrada mostrada no mapa de 
Portugal.

Os locais onde decorrem as
batalhas 
estão assinalados com um
rectângulo e a ilustração
de uma batalha. 

Os textos a amarelo são meramente 
históricos e não fazem parte das 
regras do jogo.

• Quando uma etapa está terminada, a peça D. Afonso Henri-
ques move-se para o círculo seguinte assinalado no mapa de 
Portugal e dá inicio a uma nova etapa.

• Entre cada batalha existem sempre duas etapas onde os 
jogadores podem obter cartas Portuguesas. Na segunda etapa, 
assim que a peça D. Afonso Henriques chega, cada jogador rece-
be 2 cubos brancos.

Como jogar
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Povoação de 1 cubo

• Se o jogador escolheu esta Povoação, paga um 
cubo à Banca e bisca UMA carta Portuguesa da 
pilha de cartas Portuguesas novas.

Povoação dos 2 cubos

Nesta povoação o jogador paga 2 cubos à banca
e tem duas opções:

1 - Se escolher o símbolo de cima, bisca 2 cartas Portugue-
sas da pilha de cartas Portuguesas novas, fica com uma e 
coloca a outra (com a face para cima) no local das cartas 
rejeitadas.
IMPORTANTE: não confundir o local das cartas rejeitadas 
com o local das cartas usadas nas Batalhas.

2 - Se escolher o símbolo de baixo, escolhe qualquer uma 
das cartas que esteja nesta pilha.

O jogador preto escolheu a povoação de 1 cubo.
Colocou o seu cilindro no respectivo símbolo.
Pagou um cubo à Banca e biscou uma carta Portuguesa da pilha de novas cartas.

O jogador verde escolheu e colocou o seu cilindro nos 2 cubos de cima.
Pagou 2 cubos à Banca e biscou 2 cartas Portuguesas da pilha de novas cartas.
Escolheu uma e colocou a outra na pilha das cartas rejeitadas (com a face para cima).

Povoação dos 3 cubos

Nesta povoação o jogador paga 3 cubos à banca
e tem 3 opções:

1 - Se escolher o símbolo de cima, bisca 3 cartas 
Portuguesas da pilha de cartas Portuguesas 
novas, fica com uma e coloca as outras duas 
(com a face para cima) em cada um das pilhas 
das cartas rejeitadas (uma na esquerda e outra 
na direita).

2 ou 3 - Se escolher um dos símbolos de baixo, 
coloca o seu cilindro no símbolo escolhido (o da esquerda ou o da direita) e 
escolhe uma das cartas que esteja na pilha por baixo do símbolo escolhido.

O jogador vermelho escolheu a povoação de 3 cubos. Optou por um dos símbolos de 
baixo. Pagou 3 cubos à Banca e escolheu UMA das cartas daquela pilha de cartas rejei-
tadas.
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• Os jogadores não são obrigados a escolher uma povoação. Podem passar a vez, deixando o 
seu cilindro no topo da Zona das Povoações. Mas nesta etapa, não podem fazer mais nada.

• Quando um jogador bisca cartas para escolher uma, só o próprio pode ver essas cartas.

• Sempre que não houver cartas Portuguesas para biscar, baralhe as cartas Portuguesas
usadas nas batalhas (estão ao lado do campo de batalha)
e coloque-as com a face para baixo no local das cartas novas.

• Quando todos os jogadores tiverem feito a sua opção,
os cilindros voltam ao ao topo da Zona das Povoações
e a peça D. Afonso Henriques move-se para círculo seguinte.

• Os jogadores podem entrar numa batalha 
quando a peça D. Afonso Henriques está 
num dos círculos assinalados como bata-
lha.

• Na sua vez de jogar um jo-
gador só pode combater UMA 
carta Mouro. Quando esse 
combate está terminado (seja 
qual for o resultado), passa a 

vez ao jogador seguinte e este inicia um novo com-
bate. Quando volta novamente ao mesmo jogador, 
este pode voltar a fazer um novo combate e assim 
sucessivamente.

A carta Portuguesa com o Nobre, permite 
ao jogador num combate lançar 3 dados 

em simultâneo. Aumenta assim as 
hipóteses de conseguir o valor necessário 

para derrotar uma carta Mouro.

• Cada carta Portuguesa indica na sua base o nº de dados que 
essa carta permite lançar. Se um jogador usar 2 cartas, pode 
lançar o total de dados das 2 cartas.

Batalha

• Um jogador pode escolher a qualquer altura por não entrar 
em combate, passando a vez, mas nessa batalha não pode 
voltar a combater.

• Uma carta Mouro derrotada é recolhida para a pilha de cartas 
Mouro usadas (com a face para cima) e imediatamente substi-
tuída por uma nova carta. Se não houver cartas novas, baralhe 
a pilha cartas Mouro usadas e coloque-as de novo na zona de 
cartas novas, viradas para cima.

• Uma carta Mouro que não é derrotada, mantem-se no mesmo 
sítio.

Para derrotar esta carta Mouro,
o jogador tem de obter num dado

o valor 3 ou superior.

Em caso de vitória o jogador
ganha 3 PV e um cubo branco.

Quando um jogador entra em combate escolhe apenas 
UMA carta Mouro para combater. Se quiser combater 

novamente, tem que esperar que chegue novamente a 
sua vez 

• Cada carta Mouro tem no canto superior direito um dado com 
um valor. Se o dado mais alto conseguido pelo jogador for igual 
ou superior a esse valor, o jogador ganha o combate e a carta 
Mouro é derrotada.

• Na base da carta Mouro está indicado o número de PV e cubos 
que o jogador ganha se derrotar essa carta.

• Em caso de vitória, o jogador marca imediatamente na tabela 
de pontos os PV conquistados e recebe da Banca os cubos a que 
tem direito (se for o caso). Se o jogador ultrapassar o limite de 
49 PV, passa para o topo da tabela e continua a contar a partir 
dos 50.

• Depois do combate (ganhe ou perca), o jogador descarta a(s) 
sua(s) carta(s) usada(s) para a pilha das cartas Portuguesas 
usadas e passa a vez ao jogador seguinte.

O jogador vermelho precisava
de 5 pontos. Rolou apenas um 4.

Por isso acrescentou um cubo
e assim tem o valor final de 5.

= 5+

• Se o jogador não conseguir obter um valor suficiente para 
derrotar a carta Mouro, pode pagar à Banca com os seus cubos 
(quantos quiser) para aumentar o valor final. Cada cubo au-
menta em 1 ponto o valor do dado. Cubos ganhos em comba-
tes anteriores na mesma batalha podem ser imediatamente 
usados.

• Na sua vez, o jogador escolhe uma ou mais cartas Portuguesas 
da sua mão para entrar num combate. Coloca-a(s) com a face 
para cima, no campo de batalha, num dos 4 locais disponíveis, 
em frente à carta Mouro que pretende combater (veja exemplo 
de um combate na página 6.)
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Lança um 1 e um 4.
Não chega para derrotar a 
carta Mouro. Era necessá-
rio pelo menos um 5.
Como não tem cubos, não 
consegue acrescentar valor aos 
dados.

Perde o combate!

As duas cartas Camponês são des-
cartadas para a pilha das cartas 
usadas na batalha.

A carta Mouro mantém-se no 
lugar. Só é substituída quando for 
derrotada.

O jogador vermelho marca na tabela de 
pontos os 4 PV que ganhou e recebe um 
cubo branco.

A sua carta Portuguesa é retirada para a 
pilha de cartas usadas.

A carta Mouro derrotada é retirada para a pilha de cartas 
Mouro usadas (do lado direito) e imediatamente substitu-
ída por uma carta nova, retirada da pilha de cartas Mouro 
novas (do lado esquerdo).

Lança os dois dados e 
tem como resultado 
um 2 e um 3.
Mau lançamento!

Mas o jogador tem cubos brancos 
e paga à Banca um cubo, obtendo 
assim um total de 4. Consegue 
assim derrotar a carta Mouro.

O jogador vermelho 
vai fazer um com-
bate. Escolheu uma 
carta soldado, que 

lhe permite lançar dois dados.

Das 4 cartas Mouro 
disponíveis para 
combater, o jogador 
escolhe a de nível 4. 

O jogador amarelo 
pretende combater 
uma carta Mouro de 
nível 5.

Usa duas cartas 
Camponês, o que 
lhe dá direito a dois 
lançamentos.

Note que se a soma do número 
de dados das cartas Portuguesas 
usadas no combate for superior 
aos 4 dados disponíveis no jogo, 
o jogador faz tantos lançamentos 
quantos forem necessários para 
igualar o total de dados.

Combate - exemplo 1

Combate - exemplo 2  

= 4+

A carta Rei Mouro

• É a carta que dá mais pontos - 8PV.

• Para entrar em combate com a carta 
Rei Mouro, um jogador tem que usar:
› 2 cartas Portuguesas em simultâneo
ou
› 1 carta Rei Português.

• A carta catapulta
ou Torre de assalto
 
• Estas cartas não dão PV, apenas 
cubos.

• Se um jogador a conseguir derrotar 
fica com ela, em vez de a colocar na 
pilha de cartas de Mouro usadas.

• Pode usá-la num futuro combate com se fosse uma carta 
Camponês.

• Depois de usada como Camponês, a carta é descartada para a 
pilha de cartas Mouro usadas!

• Numa mesma batalha, um jogador pode ganhá-la num com-
bate e usá-la imediatamente num combate seguinte.

Cartas MOURO especiais

Existem 2 tipos de cartas Mouro que têm regras especiais:

ou
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Cartas personagem
• No início do jogo, ao escolher a sua cor/personagem, os jogadores colocam a carta com a face para cima (onde estão escritas as 
regras). Assim demonstram que têm disponível a vantagem da sua personagem. Quando usam essa vantagem, viram a sua car-
ta com a face para baixo. No fim de cada etapa voltam a virar e a vantagem do personagem fica outra vez disponível.

REGRAS AVANÇADAS

Fim do Jogo
Depois da Batalha de Ourique, ganha quem tiver mais PV. 
Cada 2 cubos que os jogadores ainda 
tenham vale 1PV.

• Em caso de empate ganha quem estiver à frente na ordem de 
jogo.

Fim da Batalha
• A batalha termina quando mais nenhum jogador tiver cartas 
Portuguesas para combater ou todos os jogadores tiverem 
passado.

• Dê um cubo branco ao jogador que tem menos PV
(em caso de empate ninguém recebe nada).

• Mova a peça D. Afonso Henriques para a etapa seguinte. Se for 
o fim da Batalha de Ourique, o jogo termina imediatamente 
(veja capítulo “Fim do jogo”).

Regras para 2 e 3 jogadores
Para 3 jogadores não se alteram as regras.

Para 2 jogadores não use a povoação de UM cubo.

• Depois de um ou dois jogos aconselhamos a que os jogadores joguem com as regras avançadas. O jogo fica assim com mais op-
ções estratégicas.

• Os jogadores combinam entre eles quais a regras que pretendem usar num jogo. Podem usar apenas as Cartas personagem ou as 
Cartas bónus de batalha ou as duas em simultâneo.

Batedor
Quando escolhe a povoação de 3 
cubos, paga apenas 2.

pode usar
mais um 

dado.

pode usar
mais um 

dado.

Mestre d’armas
Apenas uma vez por batalha, quan-
do usa a carta camponês ou soldado, 
pode lançar mais um dado.

Guerreiro
• Apenas uma vez por batalha, o 
jogador pode pagar 1 cubo e usar a 
sua carta personagem como se fosse 
uma carta de Camponês.

• Depois de usada, em vez de ir para 
a pilha das cartas Portuguesas 
usadas, a carta volta para a mão do 
jogador.

=+

Estratego
• Apenas uma vez por batalha, 
quando o jogador escolhe a carta 
Mouro que vai combater, pode es-
colher entre as 4 cartas disponíveis 
ou uma das cartas que estão no topo 
das pilhas de cartas novas e des-
cartadas. Tem assim mais 2 cartas 
Mouro por onde escolher.

• Se o jogador vencer o combate a 
carta Mouro é removida para a base 
da pilha de cartas usadas.

Basta pagar apenas um cubo para a carta 
deste personagem se tornar em mais 
uma carta disponível para um combate.

Em vez das habituais
4 escolhas, o jogador tem 
agora 6 escolhas para um 
combate.

= 1 PV
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Cartas bónus de batalha
• Baralhe as cartas bónus de batalha.

• Coloque uma carta em cada uma das 
5 batalhas (com a face para cima) no 
tabuleiro.

• As 3 cartas que sobrarem, devolva-as à 
caixa de jogo. Não voltam a ser usadas.

Carta 1
Durante esta batalha, 
cada vez que um jogador 
derrota uma carta Mouro 
de dificuldade 3, ganha 2PV 
adicionais.

Carta 2
Durante esta batalha, o 
1º jogador a derrotar uma 
carta Mouro (de qualquer 
tipo), ganha
5 PV adicionais.
O 2º jogador a derrotar 
uma carta Mouro (de 
qualquer tipo) ganha 2 PV 
adicionais.

Carta 3
Durante esta batalha, os 
jogadores que fizerem um 
2º combate, podem nessa 
altura lançar um dado 
adicional.

Carta 4
Durante esta batalha, 
cada carta Mouro derro-
tada, dá ao jogador 1 PV 
adicional.
A carta do personagem 
Guerreiro não pode bene-
ficiar deste bónus.

Carta 5
Durante esta batalha, 
cada vez que se usa uma 
carta Camponês, lance 
dois dados.
A Catapulta ou Torre de 
Assalto transformada em 
Camponês também benifi-
cia deste bónus.
A carta do personagem 
Guerreiro não pode bene-
ficiar deste bónus.

Carta 6
O jogador que tiver feito 
mais pontos APENAS 
nesta batalha, ganha 2 
cubos. Se houver empate, 
ninguém ganha nada. Use 
os cilindros para marcar 
os PV ganhos por cada 
jogador, para perceber 
assim quem ganhou mais 
nesta batalha.

Carta 7
No fim desta batalha, os 
jogadores podem recupe-
rar para a sua mão uma 
carta Portuguesa sua 
que tenham usado nesta 
batalha.
Se esta carta bónus sair 
na Batalha de Ourique 
(a última), devolva-a à 
caixa e substitua por uma 
nova carta Bónus que não 
tenha sido usada.

Carta 8
Nesta batalha, os jogado-
res que usarem 2 cartas 
Portuguesas em simul-
tâneo num combate, ga-
nham automaticamente 
3 PV. Mesmo que percam 
esse combate.
A carta do personagem 
Guerreiro não pode bene-
ficiar deste bónus.

Algumas notas
sobre a melhor
estratégia de jogo:

Durante o jogo os jogadores vão precisar de 
cartas Portuguesas para entrar em combate 
nas batalhas e assim ganhar PV. E só conse-
guem isso, se investirem cubos nas etapas das 
Povoações.

Por outro lado, se durante um combate os 
jogadores tiverem cubos, podem aumentar 
as suas hipóteses de derrotar a carta Mouro e 
assim ganhar PV.

A estratégia ideal passa sempre por um gasto 
equilibrado de cubos nas Povoações e de con-
seguir ter cartas Portuguesas (sem isso é que 
não há combates).

Procure sempre equilibrar os seus gastos de 
cubos brancos e de saber usar as cartas Por-
tuguesas nas melhores batalhas. Veja quais 
são as cartas Bónus de cada batalha e use uma 
estratégia que consiga tirar o máximo partido 
de cada bónus.
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