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Um jogo de estratégia e inteligência passado num arquipélago paradisíaco, para 2 a 5 jogadores a partir dos 8 anos

Os mares do sul… águas de um azul cristalino fluem suavemente por entre numerosas ilhas ligadas por uma 
sofisticada rede de pontes. Os habitantes deste paraíso passam os dias atarefados a recolher os bens oferecidos 
pela natureza: pescam no mar e colhem bananas nas ilhas – e pelas pontes amontoam-se os apanhadores de 
conchas, exibindo os seus mais recentes achados. Por vezes chegam à ilha barcos em busca de mercadorias 

específicas, prontos a recompensar generosamente o mercador que as fornecer. 

Segmento de ilha

    de ponte
Os símbolos nas peças indicam:

Verso da peça inicial

Verso de uma peça normal

Segmento 
de oceano

Cruzamento

Mercado

Segmento 

Os jogadores colocam peças de território numa mesa, por turnos, criando assim pontes, ilhas, áreas de oceano e 
mercados onde poderão depois colocar os seus ilhéus de modo a conseguir várias mercadorias. No final do seu 
turno, um jogador pode optar por fornecer mercadorias a um barco para receber os pontos equivalentes.
Quando todas as peças de território tiverem sido colocadas ou todos os barcos fornecidos, o jogo termina. O 
jogador com maior pontuação será reconhecido como o Rei dos Mares do Sul.

PREPARAÇÃO DO JOGO
•  A Peça inicial é colocada de face para cima no centro da mesa. As peças restantes são baralhadas 

e colocadas em várias pilhas, de face para baixo, ao alcance de todos os jogadores.
• Os Marcadores de barco de mercadoria são baralhados separadamente e colocados numa nova 

pilha, de face para baixo. Revelam-se 4 marcadores de barco, que são colocados na mesa, de face para 
cima, ao alcance de todos os jogadores.

• Cada jogador recebe os 4 ilhéus da cor escolhida e coloca-os em frente a si, 
formando a sua reserva.

• O jogador mais novo inicia o jogo.

•
(4 em cada uma das 5 cores): cada ilhéu pode
servir como apanhador de bananas, apanhador
de conchas, pescador ou mercador.

•  60 marcadores de mercadoria em madeira 
(10 pequenos e 10 grandes de cada tipo)
Cada marcador pequeno vale 1 mercadoria e cada 
marcador grande vale 3.

• 1 livro de regras

componentes do jogo

•  73 peças de território (oceano)
(incluindo 1 peça inicial com mais vegetação no verso)
Estas peças apresentam partes de pontes, ilhas ou oceano 
(algumas com conchas, bananas ou peixes, 
respetivamente) e mercados. 

•  24 marcadores de barco de mercadoria
Estes marcadores apresentam as
mercadorias necessárias para
conseguir os pontos indicados.

Frente da peça 
inicial

Pontos 

Mercadorias necessárias Verso de um 
marcador de barco

Peixes
(pequeno e grande)

Bananas 
(pequeno e grande)

Conchas 
(pequeno e grande)

• 19 marcadores de barco de pesca

PeixesConchas Barcos de pescaBananas

20 ilhéus em madeira

OBJETIVO DO JOGO
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O jogador azul 
não pode colocar 
aqui um 
Apanhador de 
conchas, pois a 
ponte já se encontra ocupada. Pode, contudo, colocar 
um Mercador ou um Pescador, conforme indicado.

O jogador 
azul       não pode 
colocar aqui 
um Apanhador
 de bananas, 
pois a ilha já se encontra ocupada. Pode, contudo, colocar um 
Apanhador de Conchas ou um Pescador, conforme indicado.

DESENROLAR DO JOGO
O jogo decorre no sentido dos ponteiros do relógio. No seu turno, cada jogador deverá respeitar a 
seguinte ordem de ações:

1. O jogador deve recolher 1 peça de território e colocá-la de acordo com as regras.
 2a. O jogador pode colocar 1 ilhéu da sua reserva na peça que acabou de jogar OU  
 2b. O jogador pode recolher 1 ilhéu de uma peça de território e devolvê-lo à sua reserva.

(Um jogador também pode optar por não colocar nem recolher um ilhéu)
3.  Se a peça colocada completa uma ponte, ilha, área de oceano ou mercado ocupados, OU se um barco de pesca

é adicionado a uma área de oceano ocupada, tem lugar uma atribuição de barcos ou mercadorias. 
4.  O jogador pode agora fornecer mercadorias a 1 dos barcos de face para cima e

receber os respetivos pontos.
De seguida, começa o turno do próximo jogador.

1. Colocar uma peça de território

A primeira ação que um jogador deve realizar no seu turno é recolher uma peça de território de uma das pilhas e colocá-la na mesa de modo 
a que fique ligada a uma das peças já colocadas. Devem ser tidas em conta as seguintes regras de colocação:

•A nova peça (marcada a vermelho nos exemplos abaixo) deve ficar ligada por um ou mais dos seus quatro lados
a uma ou mais das peças previamente jogadas. Não é permitido ligar peças apenas pelos seus cantos.

• As novas peças devem sempre dar continuação a pontes, ilhas e/ou áreas de oceano já existentes (ver exemplos).

A ponte e a zona de oceano 
têm continuação.

A ilha tem 
continuação.

O lado esquerdo 
continua a ilha 
e o lado 
inferior dá 
continuação à 
área de oceano 

Um exemplo de uma 
colocação errada: 

nem a ilha nem o 
oceano têm 

continuação.

ou um

Pescador

numa área de 
oceano

Um 
pescador
é colocado 
na horizontal

aquí 
ou aquí

Um jogador pode mostrar aos outros a peça que retirou da pilha 
para que possam discutir hipóteses de colocação. No caso raro de 
uma peça não poder ser colocada, é removida do jogo e o seu 
jogador retira uma nova peça de uma das pilhas.

 2a. Colocar um ilhéu
Após colocada uma peça de território, um jogador pode colocar um ilhéu, de acordo com as seguintes regras:

• Só se pode colocar 1 ilhéu.
• O ilhéu deve pertencer à sua própria reserva.
• O ilhéu apenas pode ser colocado na peça acabada de jogar.

Pode representar um…

 Um jogador não pode colocar um ilhéu numa ponte, ilha ou área de oceano que esteja ligada a outra ponte, ilha 
ou área de oceano, respetivamente, que já contenha um ou mais ilhéus (mesmo que pertençam ao próprio 
jogador). Por exemplo:

numa ponte 

 Apanhador de conchas 

numa ilha 

Mercador

num mercado

Nota: se um jogador já não tem ilhéus disponíveis na sua reserva, não pode efetuar esta etapa. Mas não é motivo 
para preocupação: há vários modos de recuperar ilhéus ao longo do jogo.

Estas regras são semelhantes às do 
Carcassonne original. Os jogadores 
experientes podem continuar a ler a 

partir da página 4.

Apanhador de bananas

ou um ou um
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3. Recompensas por pontes, ilhas, áreas de oceano e mercados completos
Quando uma zona é completada e avaliada, o jogador não recebe pontos mas sim mercadorias. Cada zona completa 
atribui um tipo específico de mercadoria e um mercado completo atribui um barco.
Se na ponte, ilha ou área de oceano que se completa existe um ilhéu, o jogador a 
quem pertence recebe mercadorias. Cada símbolo de concha, banana ou peixe 
atribui ao jogador 1 unidade da mercadoria correspondente.

Uma ilha está completa 
quando está totalmente 
rodeada por mar e não 
existe nenhum espaço 

por preencher no seu interior. Podem 
incluir vários segmentos, dando origem a 
ilhas de tamanhos diferentes 

O jogador vermelho recebe 4 
conchas.

UMA PONTE COMPLETA ATRIBUI CONCHAS

Uma ponte está completa quando os segmentos 
de ambas as extremidades terminam 
num cruzamento (assinalado com uma pedra), 
numa ilha ou num mercado ou se a ponte forma 
um circuito fechado. Podem incluir vários 
segmentos, dando origem a pontes de tamanhos 
diferentes. O jogador vermelho recebe 2 conchas. 

UMA ÁREA DE OCEANO COMPLETA ATRIBUI PEIXES

Uma área de oceano pode ser constituída por um ou vários segmentos de oceano.

As recompensas por áreas de oceano são atribuídas em duas ocasiões distintas:

1.  Quando uma área de oceano fica
completamente cercada (por pontes e/ou
ilhas).

OU

2.  Quando uma peça com um barco de pesca é 
colocada numa área de oceano ocupada.

Atenção!

Um barco de pesca apenas pode atribuir 
peixes no turno em que é colocado e 
nunca num turno posterior.

Exemplo de uma 
área de oceano 

cercada: o jogador 
vermelho recebe 5 

peixes por esta 
área de oceano.

Exemplo da colocação de um barco de pesca: o jogador vermelho 
coloca uma peça com um barco de pesca de modo a que fique 
ligado ao seu pescador e recebe, assim, 5 peixes.

 2b. Recolher um ilhéu

Se um jogador já não tem nenhum ilhéu, pode recolher um dos seus ilhéus do tabuleiro e colocá-lo de novo 
na sua reserva. Não são atribuídos barcos nem mercadorias pela área previamente ocupada por esse ilhéu.
Nota: um jogador pode optar por não colocar nem recolher nenhum ilhéu.

O jogador vermelho recebe 2 
bananas.

UMA ILHA COMPLETA ATRIBUI BANANAS

O jogador vermelho recebe 4 bananas.
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Através de uma colocação estratégica das peças de território é possível ter mais de um ilhéu a ocupar a mesma ponte, 
ilha ou área de oceano. 

O jogador 
vermelho 

recebe um dos 
barcos de 

maior valor. 
Escolhe o de 6 

pontos, da 
extremidade 

direita.

UM MERCADO COMPLETO ATRIBUI UM MARCADOR DE BARCO DE MERCADORIA

Um mercado está completo quando 
está rodeado por 8 peças de território 
(oceano).
O jogador cujo ilhéu ocupe o mercado 
acabado de completar ganha o 

marcador de barco de mercadoria com o maior 
valor (dos 4 disponíveis), sem ter de fornecer 
quaisquer mercadorias. 
O marcador é colocado de face para baixo em frente ao jogador e 
representará pontos no final do jogo.
Se existir mais de um barco com a pontuação mais elevada, o 
jogador pode escolher qual pretende. De seguida, revela um novo 
barco da pilha para o substituir, de modo a que continuem 
disponíveis 4 barcos de mercadoria. 
Se forem completados vários mercados simultaneamente, cada 
jogador que neles tenha mercadores receberá os barcos a que tem 
direito, no sentido dos ponteiros do relógio, a começar pelo 
jogador cujo turno decorre. Após cada jogador ter recebido o seu 
marcador de barco, revela-se um novo barco, de modo a que 
existam sempre disponíveis 4 barcos de mercadoria.

Depois de serem atribuídos peixes devido à colocação de um barco de pesca, o jogador cobre um grupo de peixes 
dessa área de oceano com um marcador de barco de pesca. Se existir algum grupo de dois peixes, deve sempre 
cobrir-se esse em primeiro lugar. Se apenas existem peixes individuais, então cobre-se um deles. Caso seja 
atribuída outra recompensa por essa área de oceano, os símbolos cobertos já não geram peixes.

Após colocar a peça com o barco de 
pesca, o jogador vermelho recebe 5 
peixes. De seguida, utiliza um 
marcador de barco de pesca para 
cobrir um grupo de dois peixes.

Do mesmo modo, é possível ter vários apanhadores de bananas a ocupar a mesma ilha e vários apanhadores de conchas a 
ocupar a mesma ponte. 

Turno 1 Turno 3 

As áreas de 
oceano apenas 
contactam 
pelos cantos! 
Não estão 
ligadas! 

Turno 2 

Quando se completa uma zona 
com vários ilhéus, apenas o 
jogador que tenha mais ilhéus 
presentes recebe as mercadorias 
representadas. Em caso de empate, 
todos os jogadores empatados 
recebem a totalidade das 
mercadorias. 

Os jogadores azul 
e vermelho 
recebem ambos 4 
bananas, pois têm 
o mesmo número 
de apanhadores de 
bananas na ilha.

A nova peça de 
território liga os 
segmentos de ilha 
que estavam 
separados, 
formando uma 
ilha completa. 

Turno 1:Turno 1: O jogador azul coloca na 
área de oceano. 

.Turno 2:   O jogador vermelho coloca uma 
peça de território e acrescenta-lhe 
um pescador. Pode fazê-lo porque 
se tratam de duas áreas de 
oceano distintas.

Turno 3:  É jogada uma peça de território
que une as duas áreas de 
oceano previamente separadas. 
Desta forma é possível ter 
vários pescadores a ocupar a 
mesma área de oceano.

VÁRIOS ILHÉUS NUMA ZONA COMPLETA (ponte, ilha ou área de oceano)
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4. Fornecer um barco de mercadoria e receber pontos

No final do seu turno, um jogador pode fornecer mercadorias a 1 barco de mercadoria à sua escolha. O jogador pode escolher 
exatamente 1 barco dos 4 disponíveis (de face para cima). As mercadorias a fornecer estão representadas na vela do barco. O 
jogador devolve as mercadorias indicadas à reserva geral e recolhe o barco, colocando-o em frente a si, de face para baixo.
De seguida, revela um novo barco da pilha e coloca-o no lugar do que retirou, de modo a que estejam de novo disponíveis 4 
barcos (excetuando se já não existem mais barcos na pilha).
O número impresso no canto inferior direito do barco representa os pontos que este vale no final do jogo.

É possível que um jogador consiga colocar um ilhéu, 
completar uma área e recuperar o ilhéu no mesmo turno.
Para tal, os jogadores devem respeitar a seguinte sequência:

1. Colocar a nova peça de modo a completar uma ponte, ilha, área de 
oceano ou mercado que não estejam já ocupadas.

2. Colocar um apanhador de conchas, apanhador de bananas, 
pescador ou mercador (certificando-se de que não existe já 
algum).

3. Receber a recompensa pela ponte, ilha, área de oceano ou 
mercado que se completou.

4.  O jogador recupera o ilhéu que utilizou nessa jogada.

O jogador vermelho cobre o grupo de 2 peixes com 
um marcador de barco de pesca e recupera o seu ilhéu.

O jogador vermelho coloca a peça e um pescador. O barco 
de pesca existente nessa peça dá-lhe uma recompensa de 3 

peixes.

Este barco requer a entrega de 6 
mercadorias à escolha do jogador: 
neste exemplo, o jogador entrega 3 
peixes e 3 bananas. O barco vale 5 
pontos.

Este barco requer a entrega de 5 
mercadorias à escolha do 
jogador: neste exemplo, o jogador 
fornece 5 peixes. O barco vale 4 
pontos.

Este barco requer a 
entrega de 2 conchas, 1 
peixe e 1 banana. Vale 
5 pontos

 representa uma mercadoria à escolha do jogador  e  representam mercadorias de um mesmo tipo

DEVOLVER ILHÉUS À RESERVA DE UM JOGADOR

Assim que uma ponte, ilha ou área de oceano é completada e as suas mercadorias distribuídas, todos os ilhéus presentes 
nessa zona são devolvidos às reservas dos seus donos. Os jogadores poderão voltar a utilizá-los a partir do seu próximo turno.
Nota: Pescadores em áreas de oceano cujas recompensas foram atribuídas devido à colocação de um barco de pesca também 
são devolvidos, mesmo que a área de oceano não seja considerada “completa”.

O jogador termina, assim, o seu turno e tem início o turno do próximo jogador (o jogo segue no sentido dos ponteiros do 
relógio).

Este barco requer a entrega de 4 
mercadorias idênticas: neste 
exemplo, o jogador fornece 4 
conchas. O barco vale 3 pontos.

Este barco requer a entrega de 3 
mercadorias de um tipo e 1 
mercadoria de um tipo distinto: neste 
exemplo, o jogador entrega 3 conchas 
e 1 banana. O barco vale 3 pontos.

Enquanto alguns barcos requerem combinações específicas de mercadorias, outros apresentam requisitos mais flexíveis:
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FINAL DO JOGO E VENCEDOR
O jogo termina no final do turno em que se coloca a última peça de território ou em que se fornece o último barco 
de mercadoria.

RECOMPENSAS POR ZONAS INCOMPLETAS

Todas as pontes, ilhas e áreas de oceano por completar que ainda tenham ilhéus presentes atribuem recompensas 
como se estivessem completas. Os jogadores recebem conchas, bananas e peixes tal como receberiam se tivessem 
completado as respetivas áreas durante o jogo.
Importante: os mercados incompletos não atribuem recompensas.

O jogador vermelho tem 6 barcos de 
mercadoria com os seguintes valores:

2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 = 24 pontos
Também tem 10 mercadorias em seu 
poder, que lhe atribuem mais 3 
pontos.

Resultado final para o jogador 
vermelho: 27 pontos.

Ilha esquerda
O jogador vermelho tem 

2 apanhadores de 
bananas na ilha 

enquanto o azul apenas 
tem 1. Uma vez que há 

mais apanhadores de 
banana vermelhos que 

azuis, o jogador vermelho 
recebe as 4 bananas da 

ilha.

Ponte
O jogador verde está sozinho 
na ponte, pelo que recebe as 3 
conchas.

Ilha
O jogador amarelo está 
sozinho e recebe 2 bananas.

Mercado
O jogador preto não recebe nada 
pelo seu mercado incompleto.

Área de oceano
Os jogadores amarelo e azul 
têm ambos 1 pescador. Assim, 
cada um deles recebe 4 peixes.

   PONTUAÇÃO FINAL E VENCEDOR 
Por fim, são somados os pontos de todos os jogadores:
• Cada jogador recebe os pontos dos barcos de mercadoria que adquiriu.
• Cada jogador recebe 1 ponto por cada 3 mercadorias que ainda possua, independentemente do tipo.

O jogador com maior pontuação vence o jogo e é coroado Rei dos Mares do Sul.

A ilha nesta peça estende-se da 
esquerda até à direita, dando 
origem a duas áreas distintas de 
oceano (uma em cima e outra 
em baixo).

As ilhas A e B são distintas, apesar 
de parecer que as suas pontas se 
tocam.
As áreas de mar 1, 2 e 3 também são 
distintas.

ESCLARECIMENTOS

1
2

3

A

B
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reconpensas TURNO DE JoGO

FInal do jogo

Recompensas durante o jogo e no final

Mercados: recompensas apenas 
durante o jogo

Lista de peças de território (72 peças + 1 peça inicial) e os barcos de mercadoria (24 barcos)

 8x 5x 9x  1x  5x 3x * 

2x 2x 3x 1x  2x 3x

3x 3x 2x 6x 5x  1x

3x 1x 1x 2x

* Este é o mesmo desenho da peça inicial.
As peças de terreno e marcadores de barcos de mercadoria mostrados acima 

contêm uma distribuição distinta de mercadorias. 

Ponte 
(apanhador 
de conchas) 

1. Colocar una peça de território

2a. Colocar um ilhéu    

 OU

2b. Recuperar um ilhéu

(ou nenhuma das duas opções)

3.  Receber recompensa, quando aplicável

4. Fornecer 1 barco, quando 
aplicável.

• Quando já foram colocadas todas as 
peças de território OU

• Quando se forneceram mercadorias a todos os barcos.
Pontos
• Pontos pelos barcos de mercadoria  +
• 1 ponto por cada 3 das mercadorias restantes

1x 1x

2x 8x 6x 4x 4x

1 concha 
por cada símbolo 
de concha

Ilha
(apanhador de 
bananas) 

1 banana
por cada símbolo 
de banana

Área de oceano     1 pescado
(pescador) por cada símbolo 

Se a recompensa foi devida a um barco de pesca, deve ser coberto um grupo de peixes

Mercado 
(mercador)

barco de maior 
valor de entre os 

4 disponíveis

de peixe


