
Façam uma viagem no tempo até ao século XVIII e encarnem o papel do mordomo 
do Marquês de Pombal na gestão do Palácio e sua Quinta. Visitas importantes estão 
para chegar... Estarão preparados para as receber?

Este jogo de tabuleiro não pretende ser uma simulação da realidade mas sim um jogo 
que proporcione divertimento, convívio saudável mas também dar a conhecer um 
pouco o Palácio enquanto monumento histórico e cultural.

Foca também algumas das antigas atividades da Quinta e também chama a atenção 
para a beleza do edifício, os seus Jardins, a Cascata dos Poetas, a Casa da Pesca, os 
lagares do Vinho e do Azeite. 

Os personagens deste jogo são fi guras históricas que se cruzaram de uma forma ou 
de outra com o Palácio, mas a fi gura principal é o Palácio em si. Sendo assim alguns 
dados cronológicos não foram tidos em conta e estas fi guras podem não ter estado 
em simultâneo no palácio.

LIVRO DE REGRAS
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Oeiras, meados do séc. XVIII
Estava Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal), no seu Palácio de Oeiras, mais precisamente na 
Casa da Pesca, a desfrutar do seu precioso tempo de lazer quando o seu mordomo constata que baralhou um pouco 
a sua agenda. Algumas visitas importantes estão para chegar ao Palácio mas ninguém sabe nem quem nem quando 
será a primeira a chegar…

O jogador encarnará o papel de um candidato a novo mordomo do Marquês e terá que liderar uma equipa de 
trabalhadores nos serviços de preparação dos respetivos locais para receber dignamente as visitas.

Os trabalhadores encontram-se na Casa da Malta e serão pagos pelos seus serviços.

A atenção estará focada nos locais de recepção às visitas (personagens) onde terão que exercer algumas funções 
de manutenção e serviços mas também terão que explorar os recursos da Quinta (Azeitona, Uvas, Folhas de 
Amoreira/Bichos-da-seda) com o objetivo de produzir azeite, vinho de Carcavelos e casulos de seda.

É necessário produzir para gerar dinheiro (exportar pela ribeira da Lage) e ao mesmo tempo receber bem os visitantes 
(personagens) para que o jogador possa ser agraciado com os seus favores (ações especiais dos personagens) e 
assim obter a maior pontuação para vencer o jogo.

O Palácio do Marquês é um jogo de tabuleiro para 2 a 4 jogadores.

1. Ícones
2. Tabuleiro
3. Preparação do jogo
4. Primeiro jogador, contratar trabalhadores e sequência do turno
5. Aumentar o valor do dado
6. Locais de exploração - Resolver ações
7. Locais de produção - Resolver ações
8. Locais de recepção às visitas - Resolver ações
9. Local de venda de produtos e recursos - Resolver ações
10. Cartas de personagem e suas ações especiais
11. Final do jogo e pontos fi nais
12. Regras para 2 e 3 jogadores

oo sécsécséc XXXXVIIVIIVIIVIIVIIVI IIII

1. Ícones

1º jogador1º jogador

1010Moedas Uvas Barril de vinho
de Carcavelos

Azulejo
Pontos de vitória

Valor necessário 
no dado

Seta

Indica que o trabalho é realizado em 
2 turnos.
O trabalhador passa do 1º para o 2º 
Brasão Marquês e completa o serviço 
no seu turno seguinte

Pote de azeite

Casulo de seda

Azeitonas

Folha de amoreira

Brasão Marquês
1º jogador
Colocar trabalhador para 
receber a fi cha 1º jogador 
e ser o primeiro a jogar 
no turno seguinte

Brasão Marquês
Colocar trabalhador 
para fazer uma ação

MMMM1010
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3. Preparação do jogo

2. Tabuleiro

Cada jogador escolhe a sua cor
Coloca-se um disco da cor de cada jogador no marcador de pontos de vitória no 0/100.
Coloca-se um disco da cor de cada jogador no marcador de moedas no 25.
Cada jogador recebe 5 cubos da sua cor e coloca-os à sua frente junto ao tabuleiro.
Colocam-se os 4 trabalhadores de cada jogador na Casa da Malta.
Coloca-se a carta do Marquês na Casa da Pesca com a frente voltada para cima.
Colocam-se as peças de recursos e produtos em montes separados junto ao tabuleiro.
Colocam-se as cartas de personagem, devidamente baralhadas junto ao tabuleiro e de costas voltadas para cima.
Coloca-se o trabalhador branco (trabalhador do Rei) junto às cartas de personagem.
Cada jogador recebe 2 produtos à sua escolha (Pote de azeite, Barril de vinho de Carcavelos ou Casulo de seda). Se 
o jogador preferir podem ser 2 produtos iguais.

Marcador de pontos de vitória

Marcador de moedas

Capela
(Carta Cardeal)

Cascata dos Poetas
(Carta Arquiteto)

Casa da Malta
(Descanso dos trabalhadores)

Lagar do Azeite
(Produção de azeite)

Lagar do Vinho
(Produção de vinho de Carcavelos)

Oliveiras
(Apanha de azeitonas)

Pontos Finais
(Recursos, produtos e moedas)

Casa da Pesca
(Carta Marquês)

1º Jogador

Sala da Concórdia
(Carta Secretário de Estado da 
Marinha)

Salão Nobre
(Carta Rei)

Jardins
(Carta Marquesa)

Amoreiras
(Apanha de folhas de 
amoreira)

Vinhas
(Apanha de uvas)

Ribeira da Lage
(Venda de recursos e produtos)

Casa dos Bichos-da-seda
(Produção de casulos de seda)
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O jogador que tenha visitado o Palácio do Marquês há menos tempo inicia o jogo.
Opcionalmente pode ser sorteado pelo dado. Quem obtiver o valor de dado mais alto inicia o jogo.
O jogador que iniciar o jogo é chamado o “1º jogador” e fi ca em seu poder a fi cha de 1º jogador. Os restantes 
jogadores jogam seguindo o sentido dos ponteiros do relógio.
Cada jogador retira da Casa da Malta para a sua mão o número de trabalhadores que queira colocar a trabalhar 
nesse turno pagando o seu custo, 1 moeda por cada trabalhador (desloca o seu disco no marcador de moedas 
consoante o número de moedas gastas). Este procedimento é feito no início de todos os turnos e todos os jogadores 
podem fazer esta ação em simultâneo. Se no inicio do turno um jogador não tiver nenhuma moeda (0 no marcador 
de moedas) pode utilizar um único trabalhador da sua cor sem qualquer custo. Se tiver pelo menos 1 moeda terá 
que pagar por esse único trabalhador.
O 1º jogador coloca então um dos seus trabalhadores sobre o brasão de qualquer dos locais indicados no tabuleiro.
Seguidamente o jogador à sua esquerda coloca também um trabalhador num brasão disponível de um local. Todos 
os jogadores vão repetindo este procedimento até que todos os trabalhadores estejam colocados sobre os brasões 
dos vários locais disponíveis. Quando um jogador não tiver trabalhadores passa a vez ao jogador seguinte.
O brasão branco sobre um fundo roxo junto à Casa da Pesca, signifi ca que o jogador que lá colocou um trabalhador 
não faz nenhuma ação mas tem a primazia de ser o 1º jogador no próximo turno recebendo a fi cha de 1º jogador.
Após os trabalhadores de todos os jogadores estarem alocados no seu local de trabalho, cada jogador irá resolver as 
ações de cada trabalhador individualmente. A ordem dos locais a resolver é defi nida pelo jogador, um de cada vez.
Depois de realizada a ação, o trabalhador volta para a Casa da Malta até ser contratado no próximo turno.
Se por exemplo a ordem dos jogadores for: amarelo, verde, vermelho e azul, só quando o jogador amarelo retirar 
todos os trabalhadores dos locais e os colocar na Casa da Malta é que o jogador verde inicia as ações dos seus 
trabalhadores. Seguidamente o jogador vermelho e depois o azul.
Quando o turno terminar, o 1º jogador incia um novo repetindo-se de novo todas estas ações até ao fi nal do jogo.

O jogador amarelo coloca um 
trabalhador na Cascata dos Poetas 
(com o objetivo de prestar serviço 
na preparação da recepção ao 
arquiteto), seguidamente o jogador 
verde coloca um trabalhador no 
Salão Nobre (com o objectivo de 
prestar serviço na preparação do 
local para receber o Rei).

O “1º jogador” nunca pode alocar o seu 1º trabalhador no 
brasão de fundo roxo. Desta forma os outros jogadores 
poderão conquistar a primazia de serem o “1º jogador” no 
turno seguinte. Poderá colocar o seu 2ª trabalhador, caso o 
brasão ainda esteja disponível.

1º

2º

As ações dos locais só começam a ser resolvidas depois de todos os trabalhadores estarem alocados.
O jogador amarelo resolve então todas as suas ações, uma de cada vez. A ordem de resolução da ações é escolhida 
pelo próprio jogador. Depois passa a vez ao próximo jogador.
Depois de todas as ações estarem resolvidas chega ao Palácio uma carta de personagem que é colocada sobre o 
quadro do local respectivo terminando assim o turno.

Alocação de trabalhadores:
Depois, o jogador vermelho coloca 
um trabalhador no Lagar do Vinho 
(com o objetivo de produzir Vinho 
de Carcavelos), fi nalmente o 
jogador azul coloca um trabalhador 
nas Oliveiras (com o objetivo de 
colher azeitonas).
Após todos os trabalhadores terem 
alocado o seu primeiro trabalhador, 
o procedimento volta a repetir-se.

O jogador amarelo coloca um 
trabalhador nas vinhas (com 
o objetivo de colher uvas), 
seguidamente o jogador verde 
coloca um trabalhador na plantação 
de Oliveiras (com o objetivo de 
colher azeitonas) ao lado do azul 
que já lá se encontrava.
O vermelho coloca um trabalhador 
na Casa da Pesca (com o objectivo 
de ganhar a carta do Marquês).
O Azul coloca um trabalhador no 
brasão (branco em fundo roxo) do 
1º jogador (com o objetivo de ser o 
primeiro jogador a iniciar o turno 
seguinte).

4. Primeiro jogador, contratar trabalhadores e sequência do turno

AAlAll ãããã ddd b lb lbb lb lb h dh dh dd

1º jogador1º jogador

1

2

t b

x
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Este jogo além de ser um jogo de alocação de trabalhadores também tem a mecânica de rolagem de dado.
Sempre que o jogador não fi car satisfeito com o valor atingido na rolagem do dado pode acrescentar 1 valor em 
troca do pagamento de 1 moeda. No máximo pode acrescentar o valor 6 ao dado. Signifi ca que o valor 1 do dado, 
com mais 6 moedas passa a ser valor 7. No máximo um dado pode chegar até ao valor 12.

Existem 3 locais de exploração dos recursos da Quinta do Marquês:  Plantação de Oliveiras, Vinhas e Amoreiras.
Nestes locais o jogador só tem que colocar o seu trabalhador no local respetivo e no seu turno de jogo rolar o dado 
(o dado será para cada trabalhador no respetivo local) e colher o fruto do seu trabalho. Os valores do dado não são 
acumuláveis para um segundo trabalhador. Uma rolagem de dado para cada trabalhador. Os valores em excedente 
simplesmente são desperdiçados. Cada jogador poderá ter mais do que um trabalhador no mesmo local, desde 
que estejam brasões disponíveis. Será resolvido  1 de cada vez.

Para azeitonas necessita de obter 3 no dado. Signifi ca que um 6 resulta em 2 azeitonas mas se sair um 5 é apenas 
1 azeitona perdendo-se assim os 2 valores que resultaram em excesso para 1 azeitona mas que não são sufi cientes 
para 2 azeitonas. 

Para uvas necessita de obter 4 no dado. Signifi ca que um 4 resulta em 1 uva mas se sair um 6 é apenas 1 uva, 
perdendo-se assim os 2 valores que resultaram em excesso para 1 uva mas que não é sufi ciente para 2 uvas.

Para folhas de amoreira necessita de obter 2 no dado. Signifi ca que um 4 resulta em duas folhas mas se sair um 5 
são também 2 folhas.

O jogador tem depois, noutro turno, a possibilidade de transformar estes recursos em produtos ou simplesmente 
vendê-los para aumentar o número de moedas.

5. Aumentar o valor do dado

6. Locais de exploração - Resolver ações

OliveirasOliveiras

33 44

AmoreirasAmoreiras

33 44

VinhasVinhas

33 44

s. s

11

11

11

55

66
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Existem 3 locais de produção:
Lagar do Azeite, onde o jogador transforma azeitonas em 
azeite.
Lagar do Vinho, onde o jogador transforma uvas em vinho 
de Carcavelos.
Casa dos Bichos-da-seda, onde o jogador transforma 
folhas de amoreira em casulos de seda. (Simbolizando a 
alimentação dos Bichos-da-seda).
Estes locais funcionam todos da mesma forma.
Num primeiro turno o jogador coloca um trabalhador no 
local respetivo.
Na resolução da ação o jogador passa o trabalhador para 
o local 2 indicado pela seta, terá que pagar 2 moedas pelo 
trabalho e colocar os recursos exigidos no local. Para casulos 
de seda são necessárias 6 folhas de amoreiras, para azeite 3 
azeitonas e para vinho 3 uvas.
Nestes locais os trabalhadores não voltam para a Casa da 
Malta após a sua ação. São locais de produção em 2 turnos. 
Como o jogador tem que pagar 2 moedas no decorrer da ação 
não vai pagar a moeda habitual inicial que costuma pagar 
quando o trabalhador está ainda na Casa da Malta.
No turno seguinte o jogador recebe o produto que 
transformou devolvendo ao monte os recursos que acabou 
de transformar, marca os respectivos pontos de vitória e 
coloca o seu trabalhador de volta na Casa da Malta.

7. Locais de produção - Resolver ações

Se eventualmente o jogador não tiver dinheiro para pagar ao trabalhador durante o seu trabalho (2º turno) então o 
trabalhador volta para a Casa da Malta sem ter produzido nada, perdendo assim os recursos que colocou no local.
Se o jogador não tiver os recursos exigidos para a produção volta para a Casa da Malta sem ter produzido nada 
desperdiçando assim a ação do seu trabalhador.
Só é permitida  a produção de 1 produto de cada vez.
Se já se encontrar um trabalhador no segundo brasão, não é permitido ocupar o primeiro brasão desse local.

Lagar deLagar de
AzeiteAzeite

22

66

Lagar deLagar de
VinhoVinho

22

88

Casa dosCasa dos
Bichos-da-sedaBichos-da-seda

22

1010

Colocar trabalhador no primeiro brasãoColocar trabalhador no primeiro brasão

1º turno: (Resolver a ação em 2 turnos)
a) Deslocar trabalhador para o segundo a) Deslocar trabalhador para o segundo 
brasão.brasão.
b) Colocar recursos no localb) Colocar recursos no local
c) Pagar 2 moedasc) Pagar 2 moedas

colocar os recursos necessárioscolocar os recursos necessários

moedas a pagar para o 2º turnomoedas a pagar para o 2º turno

produto a receberproduto a receber Pontos de vitória a receberPontos de vitória a receber

2º turno:2º turno:
d) Receber  o produto e devolver recursos d) Receber  o produto e devolver recursos 
ao monte.ao monte.
e) Marcar pontos de vitóriae) Marcar pontos de vitória
f) Colocar trabalhador na Casa da Maltaf) Colocar trabalhador na Casa da Malta

))
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São 5 os locais onde o jogador terá que trabalhar para preparar convenientemente a recepção das visitas:
• Salão Nobre (A) para receber o Rei, Capela (B) para receber o Patriarca de Lisboa, Sala da Concórdia (C) para 

receber o secretário de estado da marinha, Cascata dos Poetas (D) para receber o arquiteto e Jardins (E) para 
receber a marquesa.

Nestes locais apenas existe um brasão disponível para colocação de trabalhador.
O jogador que primeiro alocar o seu trabalhador será o único a trabalhar neste local no turno em questão.
No momento de resolver a sua ação terá que rolar o dado e caso consiga atingir o valor indicado, então, coloca um 
cubo da sua cor no quadrado indicado no tabuleiro. São 4 colunas de quadrados, signifi ca que 4 jogadores poderão 
trabalhar neste local, mas apenas 1 de cada vez por turno.
O objetivo é chegar ao retângulo no topo das colunas e conseguir conquistar a carta de personagem. Para o fazer 
é sempre necessário atingir o valor de dado igual ou superior ao indicado no tabuleiro. Para alcançar o último 
nível é necessário, além do valor do dado, oferecer ao personagem o produto ou valor que está exigido neste 
mesmo retângulo. De seguida, o jogador recebe a carta e pode desfrutar da ação especial do personagem.
Sempre que o jogador sobe um nível na sua coluna acrescenta no marcador de pontos de vitória os respetivos 
pontos indicados. Independentemente do valor do dado apenas pode subir um nível por turno, seguidamente 
coloca o seu trabalhador de volta na Casa da Malta.
Caso o jogador que se prepara para atingir o ultimo nível (retângulo) não respeitar as exigências do personagem 
(produto ou quantia a ofertar) ou caso a carta ainda não esteja colocada no local, então não pode subir para esse 
nível e deixa o seu cubo no mesmo local. Mesmo que a carta já tenha sido conquistada por outro jogador, todos os 
jogadores podem continuar a trabalhar neste local e subir até ao último nível da coluna desde que seja quadrado. 
Desta forma, o jogador pode conquistar pontos mesmo que não tenha conseguido conquistar a carta mas nunca 
pode subir até ao retângulo mais de que um jogador. 

8. Locais de recepção às visitas - Resolver ações

O jogador amarelo rolou o dado e 
saiu 3. Coloca o seu cubo e recebe 2 
pontos de vitória.
Caso tivesse rolado 1 no dado, não 
poderia ter colocado o seu cubo.

No turno seguinte o jogador verde 
rolou o dado e saiu 5. Coloca o seu 
cubo e recebe 2 pontos de vitória.

Num turno mais avançado o jogador 
azul rolou o dado e saiu 4. Sobe o 
seu cubo até ultimo nível, paga 1 
barril de vinho de carcavelos (neste 
caso), recebe a carta de personagem 
e 10 pontos de vitória.

CapelaCapela

22
44
66

1010
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44
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44
66
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Pontos de vitória a receberPontos de vitória a receberValor de dado necessário Valor de dado necessário 
para colocar o seu cubopara colocar o seu cubo

Quadro do local onde se Quadro do local onde se 
colocará a carta de personagemcolocará a carta de personagem

Carta a receber Carta a receber 
caso chegue ao caso chegue ao 
espaço retangularespaço retangular

Produtos ou Produtos ou 
quantia a oferecer quantia a oferecer 
ao personagemao personagem
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As cartas de personagem, que estão devidamente baralhadas e colocadas em pilha de costas voltadas para cima 
junto ao tabuleiro, entram em jogo uma de cada vez no fi nal de cada um dos primeiros cinco turnos. Coloca-se a 
carta do topo da pilha no local respectivo (fazer corresponder a letra da carta com a do local) conforme referido em 
8. Locais de recepção às visitas

Cada carta de personagem tem indicado o número de pontos que se ganham no fi nal do jogo e tem ainda uma  
ação especial que pode ser usada pelo jogador que a conquistou. As ações das cartas podem ser executadas de 
imediato.

Marquesa:
Para se conquistar esta carta e ser agraciado com os seus 
favores (ação especial), o jogador terá que chegar primeiro ao 
último nível dos Jardins (retângulo) e oferecer à Marquesa 1 
Casulo de Seda.
Pontos a receber no fi nal do jogo: 5 pontos.
Ação especial: O jogador pode trocar 1 produto por 5 pontos.
No máximo 2 produtos por turno. Ex: Devolve ao monte 
de produtos 1 barril de vinho e 1 pote de azeite e recebe 10 
pontos (máximo de pontos que se pode receber por turno).

Rei:
Para se conquistar esta carta e ser agraciado com os seus 
favores (ação especial), o jogador terá que chegar primeiro 
ao último nível do Salão Nobre (retângulo) e oferecer ao Rei 
1 barril de Vinho de Carcavelos, 1 Pote de Azeite e 1 Casulo 
de Seda (Devolver as peças ao monte de produtos).
Pontos a receber no fi nal do jogo: 20 pontos.
Ação especial: O jogador recebe um trabalhador adicional 
que poderá usar nos turnos seguintes sem ter a necessidade 
de pagar uma moeda por turno. É um trabalhador do Rei 
que fi cará ao seu serviço até ao fi m do jogo gratuitamente.

Ribeira da Lage é o local onde se podem vender produtos e recursos com o objetivo de aumentar o número de 
moedas. Simboliza a exportação que se fazia na época, em que os produtos seguiam pela ribeira da Laje, de barco, 
até ao armazém em Paço de Arcos, depois pelo rio Tejo rumo a Lisboa e fi nalmente até ao seu destino.
Neste local cada jogador só pode alocar um trabalhador. Resolver a ação consiste em trocar recursos ou produtos 
por moedas. Pode trocar as quantidades que desejar, devolve as fi chas ao monte e desloca o seu disco no marcador 
de moedas de acordo com a quantia que recebeu na venda.
No tabuleiro estão indicados os valores comerciais dos recursos e produtos.

9. Local de venda de produtos e recursos - Resolver ações

10. Cartas de personagem e suas ações especiais

Ribeira daRibeira da
LageLage

33 22 11

128812
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Arquiteto:
Para se conquistar esta carta e ser agraciado com os seus 
favores (ação especial), o jogador terá que chegar primeiro 
ao último nível da Cascata dos Poetas (retângulo) e oferecer 
ao Arquiteto 1 barril de Vinho de Carcavelos. 
Pontos a receber no fi nal do jogo: 5 pontos.
Ação especial: O jogador soma o valor 1 ao valor do dado 
que rolou.

Marquês de Pombal:
Para se conquistar esta carta e ser agraciado com os seus 
favores (ação especial) o jogador terá que, na Casa da Pesca, 
rolar um dado de valor igual ou maior que 4 e oferecer ao 
Marquês 10 moedas.
Pontos a receber no fi nal do jogo: 10 pontos.
Ação especial: Quem descartar (voltar a colocar na Casa da 
Pesca) escolhe um local de recepção de visitas e todos os 
cubos dos oponentes descem um nível, consequentemente 
perdem os pontos indicados no respetivo nível em que 
se encontravam anteriormente. O oponente que já tiver 
chegado ao retângulo e consequentemente completado o 
serviço desse local e recebido a sua carta não é afetado.

Secretário de Estado da Marinha (e dos Domínios 
Ultramarinos): (também Governador do Grão-pará e 
Estado do Maranhão).
Para se conquistar esta carta e ser agraciado com os seus 
favores (ação especial), o jogador terá que chegar primeiro 
ao último nível da Sala da Concórdia (retângulo) e oferecer 
ao Secretário de estado de marinha 5 moedas. 
Pontos a receber no fi nal do jogo: 5 pontos.
Ação especial: O jogador pode trocar 2 moedas por 2 pontos 
ou 2 pontos por 2 moedas. Só pode trocar no máximo 3 vezes.
Ex: trocar 4 moedas por 4 pontos ou 4 pontos por 4 moedas 
no máximo pode trocar 6 moedas por 6 pontos ou 6 pontos 
por 6 moedas.

Patriarca de Lisboa:  (Cardeal, Cônego da Sé Patriarcal e 
Membro do Conselho Geral do Santo Ofício).
Para se conquistar esta carta e ser agraciado com os seus 
favores (ação especial), o jogador terá que chegar primeiro 
ao último nível da Capela (retângulo) e oferecer ao Patriarca 
de Lisboa 1 pote de Azeite.
Pontos a receber no fi nal do jogo: 5 pontos.
Ação especial: O jogador pode somar o valor 2 ao valor do 
dado que rolou em troca de 1 moeda. Enquanto no curso 
normal do jogo o jogador paga 1 moeda por 1 valor no dado 
neste caso esta ação permite gastar metade do valor pelo 
mesmo efeito. No entanto o máximo de valor de dado que se 
pode somar é sempre 6, o gasto é que é de apenas 3 moedas.
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O jogo termina quando as 5 cartas de visitas (personagem) forem conquistadas pelos jogadores.
Opcionalmente o jogo pode terminar sem a carta do Rei ser conquistada sendo apenas necessário conquistar as 
outras 4 cartas de visitas. Este jogo é de menor duração. No inicio do jogo os jogadores escolhem a opção que 
preferem jogar. 
O Marquês não é considerada visita e pode até não ser conquistada pelos jogadores.
Quando um jogador conquistar a ultima carta, os outros jogadores ainda têm oportunidade de fazer um último 
turno. O jogo só termina quando o jogador à direita do 1º jogador (quem tem a fi cha 1º jogador nesse momento) 
terminar o seu turno.
Seguidamente atribuem-se as pontuações fi nais da seguinte forma.
•    Atribuem-se os pontos das cartas de personagem
•    Cada produto que não foi oferecido ou vendido vale 3 pontos
•    Cada recurso que não tenha sido transformado ou vendido vale 1 ponto
•    Cada grupo de 5 moedas vale 1 ponto
O jogador que alcançar mais pontos é considerado o vencedor

Num jogo para 2 ou 3 jogadores todas as regras são idênticas ao jogo para 4 jogadores.
A única excepção é no momento de alocar os trabalhadores sobre os brasões.
Sempre que um local tenha mais do que um brasão todos estão disponíveis num jogo de 4 jogadores, mas num jogo 
para 3 jogadores os brasões que tenham o número 4 junto ao brasão não podem ser utilizados.
Num jogo para 2 jogadores os brasões que tenham os números 3 ou 4 não podem ser utilizados.

11. Final do jogo e pontos fi nais

12. Regras para 2 e 3 jogadores

33 44

Exemplo da ação da carta Marquês de Pombal

O jogador vermelho descartou a carta Marquês de 
Pombal e escolheu afetar o trabalho dos oponentes 
na Cascata dos Poetas. Consequentemente o jogador 
amarelo e o jogador verde descem um nível e perdem 
os pontos indicados na respectiva linha (amarelo perde 
6 pontos e o verde perde 4 pontos). Ao jogador azul 
não acontecesse nada pois já atingiu o ultimo nível 
(retângulo) e já tem a carta Arquitecto (neste caso) em 
seu poder.22

44
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Pontos da carta carta de personagemPontos da carta carta de personagem

cada produto = 3 pontoscada produto = 3 pontos

cada recurso = 1 pontocada recurso = 1 ponto

cada 5 moedas = 1 pontocada 5 moedas = 1 ponto

33

11

11
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De que história se faz este Palácio?
O que hoje conhecemos da antiga Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, em Oeiras, teve origem em pequenas 
propriedades adquiridas em 1676, pelo avô do Marquês de Pombal, junto à ribeira da Laje e no local ocupado 
pelo Palácio. No inicio do século XVIII (cerca de 1715/20) foi edifi cado nestas propriedades um pequeno solar de 
características rurais, mandado edifi car pelo tio paterno do Marquês, Paulo de Carvalho e Ataíde, cujo morgadio, 
criado em 1737, viria a ser herdado pelo nosso Sebastião José de Carvalho e Melo, enquanto primogénito da família.
A partir de 1750, encontrando-se o futuro Conde de Oeiras e Marquês de Pombal já de regresso a terras portuguesas, 
foi nomeado Secretário do Reino de D. José I, tendo sido precisamente nesta década, particularmente nos anos que 
se seguiram ao terramoto de 1755, que iria projectar e assegurar todos os meios para conseguir projectar uma 
grande casa de veraneio nos arrabaldes da capital - um espaço que enaltecesse o poder e um espaço que desse 
ênfase Às novas sociabilidades, tão características da família Pombal.
Ao pequeno solar será acrescentada um capela que articula os dois corpos da casa - um mais antigo de origem 
barroca-joanina e outro, rococó-pombalino. A renovação e ampliação são atribuídas ao arquitecto húngaro Carlos 
Mardel, também responsável pelos planos de recuperação da Lisboa após o terramoto.

O Palácio de mão em mão
Mas os ecos que ressoam pelos corredores deste palácio não são apenas da família Pombal. Alias foi a própria 
família que, no fi nal dos anos 30, do século XX, vendeu a propriedade a um magnata das suas relações próximas, 
de nome Artur Brandão, e leiloou todo o seu espolio. Sobre estas peças existe um inventário, mas pouco se sabe da 
localização actual da grande maioria delas.
A Artur Brandão e à sua família, habitantes desta casa durante cerca de vinte anos, deve-se a construção das 
primeiras casas de banho e ainda a aquisição do magnifi co Fogão de Sala, que hoje adorna a entrada do Palácio. 
Souberam manter a dignidade do espaço e fruíram-no sem lhe causar danos, garantindo que a Fundação Gulbenkian 
o adquiria em perfeitas condições para receber a sua famosa colecção.
Foi, portanto, a Fundação Gulbenkian a terceira proprietária do Palácio Marques de Pombal, em Oeiras, que aqui 
colocou o acervo da obras de arte, de que é detentora. No entanto, em 1967, toda esta área foi assolada por uma 
enorme cheia, que destruiu vidas, mas também em algumas dessas peças. O destino traçou-se assim de lama e 
sangue. A Gulbenkian abriu portas na avenida de Berna, em Lisboa, em 1969, construindo ainda assim, o seu 
Centro de Ciência, mesmo em frente ao Salão Nobre do palácio e este, que ainda era sua propriedade, cedeu-o por 
aproximadamente 30 anos, ao Instituto Nacional de Administração (INA). Muitos são os que ainda reconhecem nas 
suas salas espaços onde receberam formação, mas hoje o Palácio Marquês de Pombal é propriedade do Município 
de Oeiras, estando aberto ao publico desde 2015, com salas recuperadas e um circuito de visitação vocacionado 
para dar a conhecer esta, que é a Casa da família Carvalho, aos dias de hoje, em melhor estado de conservação, 
mesmo passados cerca de 300 anos.

O Palácio está nu?
Não, pelo contrario! O Palácio Marquês de Pombal oferece-nos um enorme manancial de histórias para contar. 
Dê-lhe um pouco do seu tempo e será convidado a perceber quais as diferenças entre a arquitectura joanina e a 
pombalina, como é que Pombal nos aproximou das inovações da casa moderna e quais são as histórias por trás
do extraordinário conjunto de artes decorativas, que compõem os tectos de estuque e os painéis de azulejos das 
paredes. Todos os grandes artesãos e mestres da altura foram convidados a participar na construção desta grande 
casa, desde Machado de Castro a Giovanni Grossi, passando por André Gonçalves e Joana do Salitre .
Com uma brochura, apoiada nos audioguias e placas interpretativas, que estão à sua disposição, serão o apoio 
perfeito para usufruir da melhor maneira toda a magia deste nosso palácio.

Palácio do Marquês de Pombal
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Malhado, Ricardo Gomes, Tânia Manjolinha, Pedro Felício, Luís Santos, Carlos Ramos, Nuno Silva, Tiago 
Tempera e Bruno Maciel. 
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2 a 4 jogadores

45 - 60 minutos

+ 10 anos

Resumo das regras:
Em cada turno, os jogadores têm 3 decisões a tomar:
1. Decidir quantos trabalhadores querem contratar.
2. Escolher o local onde querem fazer ações e alocar os tralhadores nos brasões.
3. Rolar o dado (uma rolagem por cada trabalhador) e decidir se pagam moedas para lhe aumentar o valor. 
Caso conquistem alguma carta de personagem têm ainda ações especiais das cartas para fazer.

• Contratar trabalhadores da Casa da Malta.
Deslocar marcador de moedas pagando o seu custo. Colocar os trabalhadores à sua frente na mesa. Esta ação 
pode ser feita em simultâneo por todos os jogadores.

• Alocar os tralhadores no brasão do local onde querem fazer ações.
Um jogador de cada vez, começando pelo 1º jogador,  aloca um trabalhador e passa a vez ao jogador à sua 
esquerda que também aloca um. Quando todos os trabalhadores estiverem alocados o primeiro jogador resolve 
todas as suas ações pela ordem que entender. Depois da ação resolvida coloca cada trabalhador de volta na 
casa da malta e passa a vez ao próximo jogador que irá resolver todas as suas ações e assim sucessivamente até 
todos os jogadores completarem o seu turno.

• Ação nos locais de recepção às visitas (Cartas de personagens):
Resolver a ação rolando o dado, se o número não for sufi ciente o jogador pode pagar moedas para aumentar 
o valor do dado. Máximo 6 moedas. Em caso de ação bem sucedida coloca o seu cubo no quadrado seguinte 
e marca os pontos obtidos.  No ultimo nível (retângulo), além dos pontos que recebe, oferece os produtos ou 
moedas à visita e recebe a carta. Os pontos indicados na carta apenas são marcados no fi m do jogo. Na Casa 
da Pesca apenas tem que rolar o dado, obter um 4 ou mais e pagar 10 moedas para receber a carta Marquês de 
Pombal. As ações das cartas podem logo ser usadas no mesmo turno.

• Ação nos locais de Exploração (Oliveiras, Vinhas e Amoreiras):
Resolver a ação rolando o dado, se o número não for sufi ciente o jogador pode pagar moedas para aumentar 
o valor do dado. Máximo 6 moedas. Em caso de ação bem sucedida recebe os recursos que conseguir colher.

• Ação nos locais de produção (Lagar do Vinho, Lagar do Azeite e Casa dos Bichos-da-seda):
Desloca o trabalhador para o 2º brasão do local, paga 2 moedas e coloca os recursos no local. Neste local a ação 
resolve-se em 2 turnos sendo que o trabalhador não volta para a Casa da Malta no fi m do 1º turno. No 2ª turno, 
devolve os recursos ao respectivo monte, recebe o produto, marca os pontos e coloca o trabalhador de volta 
na casa da Malta.

• Ação no local de venda de produtos e recursos (Ribeira da Laje):
Trocar por moedas os produtos e recursos que entender.

• As ações especiais das cartas de personagem podem ser executadas quando o jogador quiser (durante o 
seu turno) desde que respeitem o número de vezes indicadas na carta. (Ver 10. Cartas de personagem e 
suas ações especiais)

uuuuuuuuuummomomomoommomm ddddddasasasasa rrrregegegegegegrarararaas:s::ss::

Para informações adicionais consulte:
www.artandgames.pt/opalaciodomarques
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