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A IDEIA DO JOGO 
 
“Torres Patrícias” é o nome dado às casas de torres altas construídas por homens influentes durante a Idade Média. Estes 
magníficos edifícios dominaram as vilas de Itália durante séculos. Eles eram a representação física do poder e prosperidade dos 
Patrícios: quanto mais influente a família, mais alta a torre! Mas, se essa influência alguma vez desvanecesse, torres ainda mais 
altas, rapidamente, apareceriam… 
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Você é um mestre construtor preparado para lucrar com a vaidade dos Patrícios, cumprindo encomendas de construção, juntando 
piso atrás de piso e, quando uma torre estiver completada, você estará lá para reclamar o crédito. 
Quando ambas as torres de uma cidade estiverem completadas os construtores que construíram a maior parte dos andares de cada 
uma dessas torres recebem pontos prestígio que valem pontos vitória. Cada conjunto de 3 retratos de Patrícios idênticos que um 
jogador junte, também vale pontos vitória. No final do jogo, o jogador que amealhar mais pontos vitória é o vencedor. 
 

PREPARAÇÃO 
 
Se houver 2, 3 ou 4 jogadores, remova as 7 cartas de construção laranja (com o brasão da cidade de Pistoia) e coloque-os de parte 
– coloque também de parte os dois marcadores de prestígio da cidade de Pistoia. Se houver 5 jogadores em jogo, use todas as 
cartas e todos os marcadores. Coloque o tabuleiro na mesa ao alcance dos jogadores. Se houver 5 jogadores utilize o lado que 
inclui Pistoia. Se houver menos de 5 jogadores use o outro lado (sem Pistoia). Coloque os marcadores de prestígio nos espaços 
redondos junto a cada cidade. Haverá dois marcadores por cada cidade, mostrando a cor e o brasão de cada uma. 
 
Separe as cartas de construção, que têm o símbolo de início, das restantes cartas, e baralhe-as. Dar 3 dessas cartas a cada jogador – 
mão inicial. Retire as restantes cartas de início, junte-as às cartas restantes (as que não têm o símbolo de início) e baralhe-as 
juntas. Coloque agora o baralho, voltado para baixo, junto ao tabuleiro. Retire agora uma carta do baralho e coloque-a no espaço 
dedicado numa cidade., com a face voltada para cima. Faça isto em todas as cidades do tabuleiro. Cada jogador escolhe uma cor e 
retira o número apropriado de torres, dependendo do número de jogadores. 
 
- Com 2 jogadores: 39 torres (use o preto e o branco) 
- Com 3 jogadores: 29 torres (use preto, branco e vermelho) 
- Com 4 ou 5 jogadores: 21 torres (use quaisquer cores) 
 
As torres formam um stock que irá usar durante o jogo. Devolva as torres que estiverem em excesso à caixa. 
Nota: As cores das cidades e das torres são independentes umas das outras! 
 
Escolha um jogador inicial de forma aleatória. 
 
Início para 3 jogadores: 

 



 
3

COMO JOGAR 
O Jogador inicial joga e o jogo continua no sentido dos ponteiros do relógio. No seu turno, executa as seguintes acções (5 acções), 
pela seguinte ordem: 
 
1. Jogar uma carta de construção. 
2. Colocar torres. 
3. Executar uma acção especial, caso seja permitido. 
4. Retirar uma carta de construção. 
5. Biscar uma carta de construção. 
Depois o jogador seguinte inicia o seu turno. 
 
1. Jogar uma Carta de Construção 
 
Escolha uma das 3 cartas da sua mão e coloque-a em cima da mesa, na sua área de jogo (display). Começando com o seu segundo 
turno, na segunda vez que jogue, portanto, coloque a carta que joga em cima da carta que jogou no turno anterior formando um 
baralho individual. Em qualquer altura pode ver as cartas que já jogou mas os adversários só podem ver a última carta jogada, a 
carta do topo. 
 
2. Colocar Torres 
 
A carta que jogou mostra um ou dois brasões de cidade. Cada brasão que a carta mostre permite colocar uma torre. Retire as peças 
indicadas pela carta do seu stock de torres e coloque-as na cidade respectiva. Cada cidade tem dois locais de construção indicados 
pelos espaços quadrados no tabuleiro. 
Se o local de construção que escolheu está vazio, coloque a torre no local vazio e inicie a construção de uma nova torre na cidade. 
Se já houver torres no local de construção que escolheu, coloque a sua peça de torre por cima das que lá se encontram. Isto irá 
fazer com que a torre cresça. Não interessa as cores das peças que estão na torre, pode sempre adicionar novas peças em qualquer 
torre da cidade. Se a carta de construção que jogou mostrar dois brasões de cidade, então pode colocar ambas as peças de torre no 
mesmo sítio, ou colocar uma peça em cada um dos dois locais da cidade. 
 
Excepção: cada uma das duas torres da cidade tem de ter, pelo menos, um piso. Se está a colocar a última peça de torres da cidade 
e um dos locais de construção ainda está vazio tem de colocar a peça de torre no espaço que está vazio. 
Nota: O total de peças de torre permitido em cada cidade está demonstrado no brasão de cada cidade (veja o número romano por 
cima de cada brasão). Uma cidade receberá 9, 7 ou 5 peças de torre. Por exemplo, se um brasão de uma cidade mostrar “VII”, 
então serão exactamente 7 o número de peças que essa cidade levará para ficar com ambas as torres completadas. 
 
3. Executar uma Acção Especial 
 
Algumas cartas de construção mostram este símbolo ao invés de um retrato de um Patrício: 
Se jogar  uma dessas cartas, pode mover o piso do topo (de qualquer cor!) de qualquer uma 
das torres para a outra, na mesma cidade. Deve obedecer às seguintes limitações: 
-tem de ter, pelo menos, um piso de uma torre nessa cidade onde quer executar a acção 
especial 

-tem de escolher uma cidade 
diferente daquela onde colocou 
uma peça neste mesmo turno 
-tem de escolher uma cidade que ainda não tenha sido pontuada 
(que ainda tenha pisos disponíveis) 
 
Se não puder cumprir estas limitações em nenhuma cidade, a acção 
especial é perdida. 
 
Exemplo: Mary (a jogadora vermelha) joga 
esta carta para a cidade de Lucca. Ela 
coloca uma das suas torres em Lucca e 
procura uma torre para mover. Ela não pode 
mover uma peça em Parma porque não tem 
lá peças dela. Ela não pode mover peças em 
Lucca porque foi lá que ela construiu neste 
turno. Então, ela decide mover uma peça em 
Milão, e move a peça do topo (preta) de uma 
torre para o espaço vazio na cidade. Agora 
ela tem a maioria numa das torres de Milão! 
4. Tirar uma Carta de Construção 
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Após construir e executar a acção especial (se permitido) retire a carta que está na cidade onde acabou de 
construir e guarde-a na mão. Se a carta que jogou tem este símbolo: pode, ao invés, retirar uma carta que estiver 
em qualquer cidade no tabuleiro. Mais tarde no jogo, quando o baralho estiver esgotado, haverá algumas cidades 
que já não têm cartas disponíveis. Se construir numa cidade dessas pode retirar uma carta de qualquer cidade do 
tabuleiro.  
 
5. Substituir uma Carta de Construção 
Retire a carta do topo do baralho de cartas e coloque-a na cidade de onde se retirou na última acção de “tirar uma carta de 
construção”. 
 
Importante: Tem de cumprir rigorosamente a ordem das acções. 
 
Situações Especiais 
Quando o baralho estiver esgotado salte a 5ª acção do turno (retirar carta e colocá-la numa cidade). Se já não houver cartas no 
tabuleiro, salte a 4ª acção (retirar uma carta de construção). Continue a jogar com todas as cartas que tem na mão até terminarem. 
 
Pontuação das Cidades 
Assim que todos os pisos da cidade estiverem construídos – em qualquer altura – a cidade é, imediatamente, descontada e os 
marcadores de prestígio são atribuídos. (O número romano no brasão da cidade mostra o total de pisos que podem ser construídos 
em cada cidade). 
- Determine qual das duas torres é a maior. O jogador com mais peças nessa torre, retira o marcador de prestígio mais alto dessa 
cidade. 
- O jogador com mais pisos na torre menor, retira o marcador de prestígio de valor mais baixo. 
- Quaisquer outros jogadores, com peças nessa cidade, não recebem pontos. 
 
Se houver empate para o maior número de peças em qualquer torre, vence o jogador que tiver a peça mais acima. Coloque os 
marcadores de prestígio que ganhou à sua frente. As torres nas cidades pontuadas permanecem até ao final do jogo. 
 
Nota: Pode-se saber quando uma cidade já foi pontuada porque os marcadores de prestígio já não estarão na cidade. 
 

FINAL DO JOGO 
 
O jogo continua até todos os jogadores jogarem todas as cartas que têm na mão. Todas as cidades que ainda não foram 
descontadas são-no agora. 
Agora separe as cartas de construção que jogou por retratos de Patrícios. Cada conjunto de 3 retratos idênticos recebe 6 pontos 
vitória. 
Some todos os pontos que ganhou nos retratos aos já conseguidos durante o jogo. O jogador que tenha mais pontos é considerado 
o grande construtor e vencedor do jogo! Se houver empate nos pontos, o jogador que tiver menos peças de torres no tabuleiro é o 
vencedor. Se permanecer o empate, os jogadores partilham a vitória! 
 
Exemplo de Pontuação: No final do jogo, Mary jogou as seguintes cartas e ganhou os seguintes pontos. 
A sua pontuação total é: 33 pontos de marcadores de prestígio + 18 pontos pelos retratos = 51 pontos 

           
Tradução do inglês por: Paulo Soledade 
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