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Inglaterra, 1666 
Os missionários haviam avisado: aquele seria o ano do 
demônio. A praga e a fome matavam mais que as guerras 
entre ingleses, espanhóis, franceses, e holandeses.
A lua havia tapado o Sol novamente, escurecendo a Europa 
por instantes. Mau agouro. Nem mar ou terra eram lugar 
seguro para um cristão.
Um furacão chegou repentinamente na costa de Londres, e 
tão repentinamente o fogo do inferno começou a queimar a 
cidade, carregado pela costa, pela força dos ventos. Os navios 
ingleses acusavam: Foram os holandeses! Estão queimando 
nossos navios e agora vão queimar Londres! É o fim!
Demorou até o primeiro navio mercante ter coragem de 
deixar aquele porto novamente, se aventurar em águas cada 
vez mais perigosas rumo às Caraíbas... mas um pequeno 
grupo de cães do mar tinha em mãos um tesouro flutuante, 
lâminas, pólvora, e sede por liberdade.
Começavam os primeiros Contos do Galeão...
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A história gira em torno do Galeão, 
resistindo na mão de diversas tripulações 
diferentes, capitães cruéis e covardes, 
enfrentando marinhas nacionais, piratas 
notórios, e conquistando tesouros pelas 
ilhas das Caraíbas. Os jogadores criarão 
o navio, seus piratas, e também inimigos, 
desafios, e tesouros. Toda a criação é 
coletiva.
Além de interpretar personagens na 
história, cada um dos jogadores também é 
responsável por arbitrar parte das regras 
do jogo. Quase todas as ações possíveis dos 
jogadores são resolvidas pelos resultados 
de rolagens de dados, regras que estão 
distribuídas em diferentes cartilhas, 
entregue a todos os jogadores. Toda vez 
que alguém quiser fazer uma ação de 
combate, por exemplo, ele deve perguntar 
ao jogador que possui tais regras em 
sua cartilha. Em teoria os jogadores 
apenas precisam das cartilhas para jogar, 
disponíveis para impressão ao final deste 
documento. Este manual apenas expande 
e esclarece suas regras.
Esta é a segunda edição deste jogo. A 

primeira foi criada para funcionar apenas 
com cartilhas, sem um manual de regras, a 
serem impressas em qualquer impressora 
caseira. Esta versão, com manual, além 
de corrigir algumas falhas da versão 
original, foi criada para ser complementar 
às cartilhas, enquanto estas foram 
simplificadas. Por esta razão, este arquivo 
nasceu para servir apenas em formato 
digital, como referência durante a partida. 
Assim, fique à vontade para imprimir e 
criar seu livro, se tiver interesse.
Este é um jogo sobre pirataria, então 
piratear este jogo é recomendado. A licença 
permite inclusive que o jogo possa ser 
comercializado sem quaisquer problemas 
legais, desde que você não altere a licença 
ou remova o nome do autor. Copie e 
venda este jogo, no formato que preferir. 
Compartilhe com seus amigos, sua família, 
seus conhecidos, seu papagaio, seus rolos 
sexuais, seus clientes, seus escravos, e com 
quem mais você quiser.
Caso queira contribuir com o trabalho do 
autor, você pode comprar este jogo por 
qualquer valor na loja do Encho Indie 
Studio no Dungeonist, ou então contribua 
mensalmente pelo financiamento 
coletivo recorrente no Catarse.me/
enchoindiestudio. Todo o material 
produzido será sempre disponibilizado 
gratuitamente e sem exclusividade, 
então sua ajuda é também um auxílio 
para manter o trabalho neste formato e 
acessível a mais pessoas.

Contos do Galeão 
Esse é um jogo narrativo, onde 
vários jogadores criam juntos a 
história de uma embarcação que 
teria existido durante a Era de 
Ouro da Pirataria, no Século XVII.

https://dungeonist.com/encho-indie-studio/
https://dungeonist.com/encho-indie-studio/
http://catarse.me/enchoindiestudio
http://catarse.me/enchoindiestudio
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Rpgs e jogos de 
contar histórias
Jogos narrativos de mesa são normalmente 
conhecidos pela sigla RPG (Role Playing 
Game). Contos do Galeão difere 
consideravelmente de um jogo de RPG 
convencional, ainda que preserve várias 
dinâmicas clássicas. Mas normalmente 
algumas suposições sobre dinâmicas 
comuns em jogos de RPG podem na 
verdade fugir da experiência projetada 
para este jogo.
Convencionalmente, um jogador narra a 
história para os demais, propondo uma 
aventura preparada previamente. Em 
Contos do Galeão não há preparo prévio, 
nem um jogador responsável por guiar 
a história. As regras do jogo permitem 
que cada jogador possa criar, e narrar 
a aventura, em pequenos passos. Uma 
dinâmica um pouco mais caótica, mas que 
permite uma experiência de descobertas 
e exploração constante, exatamente como 
são as histórias de piratas.
Na maioria dos sistemas clássicos, as 
regras tentam simular as ações dos 
jogadores. Cada ataque, cada manobra. 
Cada rolagem de dados confirma se 
um jogador conseguiu ou não realizar 
uma tarefa. Em Contos do Galeão, uma 
Ação pode determinar o movimento de 
múltiplos personagens, inclusive dos 
seus inimigos e outros jogadores, e pode 
representar o decorrer de várias horas e 
decisões diferentes de cada um deles. É 
importante entender cada jogador não 
como intérprete de um único personagem, 
mas sim um narrador com regras que 
definem como e quando pode interferir 
na história criada coletivamente.
Para novos jogadores, que nunca tiveram 
contato com outros tipos de RPG, Contos 
do Galeão é ideal: simples de jogar, rápido 
para iniciar uma partida, e não requer 
qualquer conhecimento prévio de outros 
jogos e dinâmicas.
Mas jogadores veteranos de RPG podem 
necessitar desaprender algumas práticas 

habituais para que as regras desse jogo 
fluam como projetadas. Em jogos de RPG 
é esperado do jogador, principalmente do 
Mestre, uma certa proatividade para criar 
acontecimentos e movimentar a história. 
Aqui isso não é necessário. Na verdade, 
criar eventos fora das regras pode gerar 
um excesso de conflitos e dificultar 
consideravelmente o andamento do 
jogo. Por isso é importante não trazer a 
experiência de outros jogos: é importante 
deixar que as regras façam o que foram 
projetadas para fazer e esperar que elas 
digam aos jogadores quando e como criar.

Inspirado pelo 
Apocalipse
Contos do Galeão foi uma ideia que surgiu 
do dia para a noite, em uma época em 
que a cena de desenvolvimento de jogos 
narrativos independentes no Brasil tinha 
uma comunidade bastante efervescente 
e produtiva. Muitos autores criavam 
dezenas de jogos  curtos, unicamente 
para “ver se funciona”, experimentando 
mecânicas e dinâmicas diversas, e então 
compartilhando com a comunidade online 
os resultados e descobertas. Um processo 
mais catártico e menos meticuloso que o 
convencional, que normalmente exige 
várias etapas de testes, feedback, e re-
edições. Uma proposta diferente, para uma 
comunidade diferente, que não buscava 
simplesmente um “jogo novo” para se 
divertir, mas sim se divertir estudando 
e experimentando dinâmicas novas. 
Autores escrevendo para autores, na 
maior parte. Muitas delas simplesmente 
não funcionavam, mas ao invés de serem 
jogos “ruins”, eram experimentos de 
educação em game design.
Um dos métodos mais práticos para 
um game designer experimentar novas 
dinâmicas, principalmente quando não 
se quer criar todo um novo jogo do zero, 
é utilizar sistemas já existentes como 
a estrutura base do jogo. O ponto de 
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Como jogar
O jogo pode ser jogado por de 3 a 6 
jogadores. Cada um criará um primeiro 
personagem inicial: estes serão os piratas 
do galeão, e através deles contarão 
a história do navio. Porém um dos 
jogadores assumirá o papel de Mestre 
de História, um jogador responsável por 
interpretar todos os outros personagens 
da história e, principalmente, antagonizar 
os personagens principais.
Para jogar é necessário a impressão de 
cartilhas que ficarão à mesa, à disposição 
de todos durante a partida. Além de 
conter as regras do jogo, a maioria delas 
será usada para anotações dos jogadores, 
ou seja, também será necessário lápis e 
borracha. Estas cartilhas estão disponíveis 
para impressão ao final deste documento, 
ou você pode baixar em arquivo separado.
Além da impressão das cartilhas, os 
jogadores também precisarão de muitos 
dados de 6 lados, conhecidos como D6. 
Quanto mais, melhor. Porém um mínimo 
de 3 dados por jogador é o indicado.
Com as cartilhas à mão, dados, lápis e 
borracha, os jogadores precisam se reunir 
ao redor de uma mesa, ou no chão, desde 
que haja uma área plana e lisa o suficiente 
para escrever e rolar dados.
A partir daí basta seguir as orientações das 
cartilhas e acompanhar o capítulo Início 
de História deste manual. Isso deve ser o 
suficiente para começar sua partida.
Normalmente é um jogo para ser jogado 
ao longo de várias sessões. Cabe aos 
jogadores determinar em conjunto o 
quanto querem jogar, tanto em número 
de horas por sessão, ou número de sessões 
até a conclusão da história. É comum 
encerrar uma sessão após a resolução de 
uma cena de conflito, ou então assim que 
uma adversidade se apresenta, para criar 
aquela atmosfera tensa para a próxima 
parte da aventura. Entretanto nem sempre 
é possível encontrar bons momentos para 
tal. Justamente por isso não existem regras 
bem definidas de quando uma sessão deva 
ser encerrada, ficando a cargo do bom 

partida. Inicialmente, Contos do Galeão 
foi idealizado para ser um hack de 
Apocalypse World, escrito por Vincent 
Baker, provavelmente o jogo mais 
utilizado para este fim na cena indie de 
desenvolvimento. Normalmente se diz que 
um jogo que usa este sistema é “powered 
by the Apocalypse”, ou PbtA. Porém aos 
poucos, conforme o jogo tomou forma, a 
distância entre as mecânicas desse jogo e a 
base do Apocalypse World acabou ficando 
grande demais para que Contos do Galeão 
pudesse ser considerado um PbtA.
Por essa razão, apesar de várias regras 
bem características de PbtA ainda 
estarem presentes, seria mais adequado 
dizer que este jogo é apenas “inspirado 
pelo Apocalypse”. Foi certamente um 
instrumento fundamental para a criação 
do jogo, e por isso é importante que seja 
pelo menos mencionado aqui.
Para a cena de desenvolvimento 
independente, é muito rico lembrar e 
enaltecer os jogos que originam cada 
trabalho. É possível encontrar também 
muito de Dream Askew e Monsterhearts, 
de Avery Alder, Blood & Honor, de John 
Wick, e Marvel Heroic Roleplaying, de Cam 
Banks e Rob Donoghue.
A inspiração para o tema veio 
principalmente da série Black Sails, e 
do filme Mestre dos Mares (Master and 
Commander). E também uma paixão antiga 
por velas, cordas, e a vida no mar em um 
convés. Curiosamente filmes como Piratas 
do Caribe não funcionam exatamente 
como boas referências, já que o propósito 
deste jogo é justamente se afastar da 
noção da pirataria e esse modo de vida 
como algo divertido e excitante. Mas sim 
uma vivência de pessoas desesperadas, 
miseráveis, ou desajustadas de alguma 
forma às regras de uma sociedade colonial, 
dispostos a arriscar suas vidas em uma 
vida criminosa em alto mar.
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senso e disponibilidade dos jogadores. O 
jogo pode funcionar tanto em partidas 
de 1 ou 2 horas de duração, como longas 
horas noite a dentro...

O navio protagonista
Diferente de outros jogos e histórias, os 
personagens dos jogadores não são os 
protagonistas aqui. Eles são os olhos e  
mãos dos jogadores naquele universo, 
acompanhando a história do verdadeiro 
protagonista: o Galeão.
Assim como no século XVII, a vida em 
alto mar era extremamente complicada e 
perigosa, e Contos do Galeão tenta simular 
este tipo de vivência. Isso significa que os 
personagens jogadores correm o risco de 
se ferir ou até morrer a bordo com grande 
frequência, forçando os jogadores a jogar 
com novos personagens constantemente.
É importante que todos os jogadores 
estejam preparados antes da partida para 
o tipo de histórias que serão contadas 
neste jogo: não é recomendado se apegar a 
um ou outro personagem, pois a qualquer 
momento ele pode parar no fundo do mar.
A história pode seguir desde que o navio 
continue flutuando. Mesmo que todos os 
personagens morram, mesmo que o navio 
seja roubado. Eles devem criar a nova 
tripulação e seguir a história. Fica por 
conta dos jogadores definir como proceder 
caso algo extremo assim aconteça, mas 
o ponto de referência da contação de 
histórias é sempre o navio. Claro, haverão 
cenas narradas fora do galeão ou a bordo 
de outros navios, como quando ancorado 
ou encalhado. Mas estas são temporárias, 
resolvidas em poucas ações antes dos 
personagens retornarem à bordo.
Nem Mestre nem outros jogadores jamais 
narram cenas fora da perspectiva de 
seus personagens, como cenas no covil 
de vilões ou ponto de vista de outros 
personagens que não sejam os jogadores. 
Nem mesmo de outros tripulantes do 
galeão, estes  normalmente conhecidos 
como sem nome.

Sobre este livro
A versão original de Contos do Galeão foi 
desenvolvida sem um manual de regras. 
Todas as regras estavam distribuídas 
unicamente nas cartilhas dos jogadores. 
Nesta versão, as cartilhas foram 
simplificadas com o mínimo necessário 
para se jogar, e este manual possui 
descrições mais extensas sobre cada 
uma das mecânicas. Ainda assim, depois 
que os jogadores se acostumarem com o 
jogo, este manual deve se tornar cada vez 
menos necessário.
No próximo capítulo, Jogando Histórias, 
haverá uma descrição geral de cada 
uma das regras do jogo, considerando 
o funcionamento de todas as cartilhas 
ao mesmo tempo e citando quando cada 
uma é relevante. Apesar de recomendado 
uma leitura completa por pelo menos um 
dos jogadores antes da 1ª sessão de jogo, 
é perfeitamente possível ler este manual 
como uma expansão do texto presente 
nas cartilhas, como referência apenas, 
durante a partida.
No capítulo seguinte, Início de História, 
estão todas as informações que os 
jogadores precisam para iniciar uma 
partida ou campanha de Contos do Galeão, 
e como criar personagens.
Nos capítulos seguintes, cada cartilha 
será descrita e explicada extensivamente, 
com esclarecimentos sobre suas regras. 
Primeiramente as cartilhas do Galeão e o 
Acordo de Pirataria, e então as cartilhas 
de Funções e Origens.
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Jogando histórias
O objetivo principal de Contos do 
Galeão não é acumular tesouros, 
ou sobreviver a todos os desafios 
apresentados. Estes são possíveis 
objetivos para os piratas a bordo 
do galeão. Para os jogadores, o 
objetivo é jogar uma história sobre 
um navio pirata.

E por quê “jogar uma história” e não 
“contar uma história”? A história que 
vai ser contada durante este jogo é um 
subproduto das regras. Ou seja, não é 
esperado dos jogadores que estes criem 
pretextos para gerar situações. Isso deve 
acontecer como consequência das regras, 
como a execução de Ações, ou conflitos 
gerados pelas Ameaças do Mestre.
Os jogadores devem jogar sem a intenção 
de projetar ou estipular como serão as 
próximas cenas ou até o final da história. 
Após semanas de jogo, o navio nunca 
viu um tesouro sequer? A história então 
pode ser sobre uma tripulação revoltada 
com o fracasso do Capitão, ainda que não 
seja culpa dele. O Galeão foi tomado pela 
marinha inglesa? Os jogadores devem 
criar as fichas de corsários ou militares 
ingleses e continuarem a história. O jogo 
não é sobre ganhar ou perder, mas sim 
sobre jogar para ver o que acontece.
Contos do Galeão foi desenvolvido para 

que qualquer pessoa consiga jogar, mesmo 
quem não se acha criativo ou nunca tenha 
jogado RPG, ou então não sabe muito 
sobre a época, sobre a vida pirata, ou a 
vida no mar. Espera-se que as próprias 
dificuldades e dinâmicas propostas 
pelas mecânicas do jogo simulem tais 
experiências e evoquem uma história por 
consequência.

O jeito certo de jogar
Este pequeno subcapítulo está aqui para 
dizer: Não se preocupe em “jogar errado”. 
Possivelmente não há muitas formas 
possíveis de se jogar errado. Apenas siga 
as cartilhas e o jogo deve acontecer sem 
problemas. Encare este jogo como uma 
ferramenta para jogar histórias, não como 
uma rígida engenhoca de diversão.
Isso não quer dizer que as regras devam 
ser flexíveis ou quebradas pelos jogadores 
para que a experiência aconteça. As regras 
são essenciais e não devem ser alteradas. 
Mas tudo que não é determinado por elas 
é de poder dos jogadores. E é desta área 
não regulada que irão surgir as dinâmicas 
mais adequadas ao seu estilo de jogo, da 
forma como preferir.
Não enxergue as regras do jogo como 
limites para o que se pode ou não fazer, ou 
a casca que contém o jogo. Mas sim como 
o esqueleto que o dá base e estrutura, a 



11

planta do que se pode fazer. No caso de 
Contos do Galeão, as regras garantem 
que tanto o jogador experiente quanto o 
iniciante consigam jogar uma história de 
exploração, aventuras, e sobrevivência 
em alto mar.

Sobre ficção e 
realidade
Diferente dos clássicos piratas da 
literatura, cinema, ou dos jogos, Contos 
do Galeão se aproxima um pouco mais 
da realidade crua e brutal da vida no mar 
no século XVII. Apesar de soar divertido 
o chamado para a aventura de uma vida 
sem leis, as mecânicas deste jogo tentam 
emular os riscos corridos por tantas vidas 
à mira de canhões e pontas de espada. Seja 
por desespero ou ganância, saídos da alta 
ou baixa sociedade, à bordo de um navio 
todos eram submetidos a uma realidade 
brutal.
Ainda assim, essas histórias ainda 
são apenas ficção. E isso significa que 
tantas outras coisas que faziam parte da 
realidade daquele tempo não precisam 
ter espaço durante uma partida hoje. 
Essa é uma época em que o tráfico de 
escravos atingiu seu clímax, e ainda assim 
isso não significa que o racismo deve ser 
naturalizado durante uma partida. Ou 
caso alguém tenha o interesse de jogar 
com uma personagem feminina a bordo, 
isso não significa que isso deva ser sequer 
um tema durante a partida, mesmo que 
não fosse algo comum à época. Acima de 
tudo, os jogadores devem ser capazes de 
se divertir sem precisar lidar com temas 
indesejados ou se submeter a situações 
desnecessárias.
Como linha geral cabe aos jogadores 
definir que tipo de história querem 
jogar e quais temas podem ser tratados à 
bordo. O Acordo de Pirataria, uma das 
cartilhas fundamentais para a realização 
do jogo, estabelece não somente o acordo 
entre piratas à bordo mas também entre 

jogadores à mesa. E mesmo que as regras 
do acordo ainda não sejam suficientes, 
é aconselhado aos jogadores informar 
aos demais quando algo que aconteceu 
não agradou, ou até ofendeu de alguma 
forma. Não deixe que o tema “navio 
pirata” ou “século XVII” seja um validador 
para atitudes violentas independente de 
verossimilhança temporal.
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As cartilhas
As cartilhas contém regras e espaços para 
que os jogadores registrem informações 
do jogo. Algumas ficarão à disposição de 
todos os jogadores, outras serão de uso 
exclusivo de apenas um deles. Estas são 
elas:

Cartilhas de Mesa: São as cartilhas 
do Galeão e do Acordo de Pirataria. 
Cada uma precisa obrigatoriamente 
estar à mesa, à disposição de todos os 
jogadores.
Cartilhas de Função: Estas cartilhas 
carregam a maior parte das regras 
do jogo e também o papel dos 
personagens na história. Cada jogador 
se torna responsável por um grupo 
de regras, explicando-as aos demais. 
Com a exceção do Mestre de História, 
Funções podem trocar de mãos entre 
jogadores durante uma partida.
Cartilhas de Origem: Cada jogador, 
a não ser o Mestre, deve escolher 
apenas uma das possíveis cartilhas 
de Origem, que ficará atrelada a seu 
personagem. Se aquele jogador trocar 
de personagem, ele deve escolher uma 
nova cartilha.

A distribuição destas cartilhas é feita 
durante o Início de Jogo, e será explicado 
melhor no próximo capítulo.
As cartilhas do Galeão e o Acordo de 
Pirataria ficam sobre a mesa à disposição 
de todos os jogadores, mas, assim como as 
demais cartilhas obrigatórias, é importante 
que um jogador se responsabilize por 
cada uma delas para garantir que sempre 
tenha alguém pronto para fazer anotações 
quando necessário.
A cartilha do Galeão precisa ficar no centro 
da mesa e à vista de todos os jogadores. 
Nela serão registradas informações como 
a carga, quantidade de tripulantes a 
bordo, e também será utilizada como um 
mapa para que os jogadores se orientem 
durante a partida. Outras embarcações 
são representadas por marcadores sobre a 
cartilha, marcando sua posição e distância 

em relação ao Galeão.
A cartilha do Acordo de Pirataria é 
preenchida uma vez ao início de uma 
campanha. Ao trocar a tripulação ou  há 
uma conclusão dos objetivos combinados, 
um novo acordo precisa ser feito.
Cartilhas de Origem e Função ficam 
nas mãos dos jogadores, cada um se 
responsabilizando pelas regras descritas 
nelas, orientando outros jogadores 
sobre como proceder em determinadas 
circunstâncias, e também registrar 
informações específicas que se referem ao 
seu personagem.
Uma das funções, a de Mestre da História, 
é completamente diferente das outras: 
um jogador que não possui um único 
personagem para representá-lo à bordo 
do Galeão. Ele não faz Ações, ou sequer 
rola dados. Seu “personagem” é o mundo 
fantástico criado em conjunto por todos, 
e ele reage às consequências dos demais 
jogadores. Seu papel é antagonizar os 
tripulantes, e por isso esta única função 
leva destaque. Antes de começar o jogo, 
é importante decidir quem exercerá esta 
função.

Ações
A vida em alto mar é bastante intensa, 
independente do itinerário. Quando 
não estão lutando ou se protegendo de 
uma tempestade tropical, os tripulantes 
estão sempre trabalhando. Limpeza, 
manutenção, cozinha, etc. Seja executando 
tarefas a bordo, lutando, navegando, ou 
até mesmo discutindo (em alguns casos), 
os jogadores sempre precisam rolar dados. 
E aí entram em jogo as Ações.
Ações são basicamente quaisquer tarefas 
possíveis a serem executadas por um 
personagem, mas também a principal 
forma de iniciar eventos e histórias no 
jogo. Porém elas podem significar uma 
sequência de tarefas, ou até semanas 
de trabalho. Cada Ação determina 
exatamente o que acontece e como é a 
passagem de tempo.
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Em termos de jogo, qualquer cena gira em 
torno de uma Ação. Se uma cena não gira 
em torno de uma Ação, ela provavelmente 
não deveria estar acontecendo.
Rolar dados em Contos do Galeão é algo 
bastante recorrente, e até repetitivo e 
banal em alguns casos. O objetivo não é 
averiguar se o jogador conseguiu ou não 
executar uma tarefa. O sucesso é apenas 
uma das possíveis consequências. A maior 
importância é desgastar os personagens e 
gerar eventos a bordo, ou seja, na maioria 
dos casos os jogadores prefeririam fazer 
qualquer coisa a não ser rolar dados… ou 
seja, procrastinar a bordo.
Cada uma das cartilhas de Função possuem 
uma lista de Ações. Todas as Ações podem 
ser executadas por quaisquer jogadores, 
mas estão organizadas em cartilhas 
separadas para que aquele jogador se 
responsabilize por suas regras. Quando 
um jogador quiser entrar em combate, 
por exemplo, ele deve pedir ao Artilheiro 
para que este explique o que deve fazer 
e quais as consequências possíveis de sua 
rolagem de dados.
Executar Ações dependem da vontade de 
um dos jogadores, normalmente seguindo 
a rotina diária de cada função, ou reagindo 
a algum evento ou conflito em cena. Se um 
jogador deseja fazer alguma coisa e não 
sabe como, deve pedir aos demais que 
procurem em suas cartilhas alguma Ação 
que provavelmente o permita realizar 
aquela tarefa.
Porém, além de trazer as consequências 
desejadas aos jogadores, Ações, mesmo as 
mais recorrentes e banais, são justamente 
o estopim para eventos e problemas a 
bordo. Cada Ação possui seus possíveis 
resultados listados nas cartilhas, e 
normalmente indicam qual jogador deve 
se responsabilizar pela narração dos 
eventos gerados.
Em linhas gerais, durante Ações em grupo, 
normalmente todos os jogadores devem 
fazer as mesmas rolagens, e todas as 
consequências acontecem. Todas as Ações 
possuem explicações de como são roladas 
e suas consequências. Um caso especial, 
por exemplo, são as Ordens do Capitão, em 

que, ao invés de cada jogador fazer uma 
rolagem, ele assume a responsabilidade e 
coloca sua reputação pessoal em jogo.

Pilhas e rolamento 
de dados
Para executar Ações, os jogadores 
precisam rolar dados. Dados estes que 
ficam acumulados na pilha pessoal 
de cada jogador. Antes de fazer uma 
rolagem, o jogador deve escolher a 
quantidade de dados de sua pilha que 
deseja rolar, ou “apostar”. Pode parecer 
uma boa ideia sempre rolar o máximo de 
dados disponíveis, mas todo dado que 
rolar 1 é removido da pilha do jogador e 
entregue ao Mestre. Então muitas vezes 
economizar no número de dados pode 
ser uma boa ideia, quando determinadas 
rolagens não são tão importantes.
As cartilhas de Origem normalmente 
oferecem habilidades ou condições para 
roubar ou oferecer dados a um jogador 
enquanto ele monta sua mão de dados a 
serem rolados. É importante sempre estar 
atento às rolagens sendo feitas por todos 
os jogadores pois sempre pode haver 
algo que pode ser feito para evitar uma 
situação complicada.
Boa parte das dinâmicas do jogo giram em 
torno de trocar dados entre os jogadores, 
na maioria das vezes por causa de vínculos 
entre personagens, ou peculiaridades.
A pilha de dados do Mestre de História é 
usada de forma diferente, e inclusive tem 
um nome especial: a Pilha de Desgraça. 
Por via de regra, quanto mais dados a Pilha 
de Desgraça tem, mais poder o Mestre 
tem para atazanar a vida dos demais 
jogadores. Enquanto tiver dados, ele pode 
gerar ameaças e eventos independente 
das consequências às Ações dos jogadores. 
A lista de possíveis usos para os dados 
da Pilha de Desgraça está na cartilha do 
Mestre de História.
Antes de rolar dados, o jogador também 
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pode agregar bônus de acordo com a 
situação ou mesmo armas e equipamentos.  
Bônus são valores fixos somados ao 
resultado do dado, como “+1”, ou “-2”. 
Por exemplo: para ameaçar alguém, o 
personagem pode sacar sua arma para 
intensificar a seriedade de suas intenções, 
ou então oferecer promessas vazias para 
convencer alguém. Cada bônus diferente 
adiciona +1 ao resultado da rolagem. 
Enquanto os jogadores puderem imaginar 
mais condições presentes na cena, cada 
uma pode adicionar +1 ao resultado 
da rolagem. O mesmo pode ser feito 
negativamente, removendo -1 do resultado, 
caso existam obstáculos dificultando a 
ação do personagem. Ferimentos, por 
exemplo, são um bom exemplo disso. Agir 
dentro de uma casa em chamas, ou dentro 
de uma área inundada, são exemplos de 
obstáculos. Todos os jogadores podem 
sugerir elementos na ficção do jogo 
para modificar o resultado final, tanto 
positivamente ou negativamente. Não 
existe um único jogador que age como o 
árbitro, mas os jogadores devem debater 
quando acharem as sugestões de um 
jogador um exagero ou acharem que algo 
deveria valer bonificações.
Toda rolagem de dados em Contos do 
Galeão segue as mesmas regras, descrita 
nas cartilhas. Ainda assim, aqui está um 
passo a passo que inclui todas as possíveis 
alterações consequente às ações descritas:
1. Sempre que o jogador quiser fazer 

alguma coisa ou for obrigado a fazê-lo, 
ele precisa buscar nas cartilhas uma 
Ação correspondente e então fazer 
uma rolagem de dados. Assim que uma 
rolagem é anunciada, o jogador não 
pode mais desistir da Ação.

2. Outros jogadores podem oferecer 
ou roubar dados do jogador antes da 
rolagem, caso tenham vínculos com o 
personagem ou outros recursos que o 
permitam.

3. O jogador decide quantos dados da sua 
pilha irá arriscar, montando sua ‘mão’ 
de dados.

4. Rolam-se os dados. Todos os dados que 
resultarem 1 são entregues ao Mestre e 

não são somados.
5. Soma-se o resultado dos dados e 

também os valores de quaisquer bônus 
ou penalidades resultantes de perícias e 
vínculos relacionados à rolagem.

6. Executa-se o resultado referente ao 
valor somado, determinado pela Ação 
descrita na cartilha.

Os resultados sempre apresentarão 4 
consequências dependendo do valor: Se a 
somatória resultar 5 ou menos, algo terrível 
acontece, normalmente dando mais força 
ao Mestre. Entre 6 e 9, normalmente são 
oferecidas opções ao Mestre, que podem 
ou não prejudicar os personagens. Entre 
10 e 12, normalmente a Ação é realizada, 
mas há alguma consequência. E acima de 
13 é o que chamamos de um sucesso.
Algumas ações e recursos do jogo podem 
provocar o jogador a re-rolar os dados 
mesmo depois de verificar o resultado. 
Sempre que alguém re-rolar uma rolagem, 
não importa o motivo, todo esse processo 
é reiniciado do zero, devolvendo dados 
emprestados, restaurando recursos, e 
tudo mais (a menos que a Ação determine 
algo diferente). É como se nada tivesse 
acontecido. Então os jogadores podem 
reavaliar suas escolhas e opções.
Muitas vezes os jogadores podem não ter 
dados físicos suficientes para todos os 
jogadores. Isso não deve ser um problema, 
desde que se anote na cartilha de Origem 
quantos dados estariam presentes na 
pilha do jogador. Sabendo quantos dados 
cada jogador deveria ter, pode-se rolar 
várias vezes os mesmos dados para suprir 
o problema.
No começo de cada sessão de jogo, 
independente de quantos dados estavam 
acumulados em sessões anteriores, os 
jogadores sempre começam com 3 
dados em suas pilhas.
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Perícias
A maior parte das rolagens está relacionada 
a uma Perícia do personagem em questão. 
Todas as cartilhas de Origem possuem a 
listagem com todas as Perícias: Combate, 
Furtiva, Médica, Naval, e Social.
A Ação deve indicar qual a perícia 
adequada para ser relacionada à rolagem 
em questão. Toda rolagem irá somar o 
valor da Perícia ao seu resultado final, 
junto com os bônus.
Os personagens adquirem Perícias através 
de bônus adquiridos com Antecedentes, 
também listados na cartilha de Origem, 
e então podem distribuir mais 5 pontos 
como preferirem.
Na área de Notas, presente na cartilha de 
Origem, os jogadores devem anotar efeitos 
temporários, vantagens, ou equipamentos 
que por ventura alterem seu valor para 
rolagens específicas.

Cenas, períodos e 
passagem de tempo
Toda vez em que os jogadores estão 
interpretando seus personagens, e/ou 
fazendo Ações, considera-se que eles 
estão em uma cena. Uma cena pode ter 
qualquer tempo de duração, e pode ser 
iniciada por qualquer jogador. Cenas 
devem ser imaginadas como as cenas de 
um filme: possuem uma razão para estar 
acontecendo, e assim que esta razão se 
conclui, a cena se encerra.
A vida no mar muitas vezes significa 
passar vários dias viajando sem nenhum 
evento considerável, ou seja, não existem 
muitos acontecimentos relevantes que 
necessitam iniciar cenas. O normal 
seria simplesmente avançar esse tempo 
ocioso para continuar o jogo na próxima 
cena relevante, bem como acontece na 
literatura ou em filmes.
Para simplificar a passagem de tempo e 

duração das tarefas, cada dia de viagem 
é dividido em quatro períodos: manhã, 
tarde, noite, e madrugada. Sempre que 
uma Ação se refere a um período, é a isso 
que se refere. Quando existem tarefas a 
serem realizadas e os jogadores precisam 
saber em quanto tempo conseguiriam 
realizar cada, considerem que uma tarefa 
recorrente qualquer leva um período para 
ser concluída (a menos que uma Ação diga 
o contrário). Quando definindo a rotina 
diária, os jogadores podem decidir o que 
fazer a cada período. A narração seria 
algo como “Durante a manhã o convés foi 
escovado, durante a tarde toda a munição 
e canhões foi limpa e verificada. À noite 
fizemos uma roda para cantar músicas do 
mar e fazer uma refeição adequada, antes 
de todos irem para cama.” Claro, cada uma 
das Ações exige uma rolagem diferente, 
que podem ser feitas por jogadores 
diferentes e até simultaneamente, e não 
necessariamente careçam iniciar cenas.
Tarefas de manutenção são Ações listadas 
nas cartilhas do Carpinteiro e Marujo. 
Não são essenciais, mas não realizá-las 
pode dar ao Mestre oportunidades para 
criar danos no Galeão, ou ferir tripulantes 
ao provocar acidentes com sua Pilha de 
Desgraça.

Vínculos entre 
personagens
Vínculos simbolizam a influência, respeito, 
medo, ou poder que um personagem tem 
sobre o outro, contabilizada através de 
um número de dados. Cada vínculo é um 
dado que pode ser usado contra ou a favor 
daquele personagem, e também um bônus 
automático a ser aplicado em rolagens 
envolvendo os dois.
Personagens podem acumular ou gastar 
vínculos com cada outro personagem a 
bordo, desde que este seja um personagem 
relevante, com nome. Enquanto os 
vínculos estão acumulados, ambos sabem 
que existe algo entre eles, e isso interfere 
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em seu comportamento.
Gastar vínculos significa remover um dos 
dados de vínculos acumulados para tomar 
um dado daquele jogador ou emprestar 
um dado de sua pilha pessoal, até o fim da 
cena. Deve-se pensar bem antes de fazê-
lo, pois pode ser algo bastante perigoso 
dependendo da situação.
Um personagem pode acumular até 5 
dados de vínculos e gastá-los quando 
e como quiser. Por exemplo, gastar 2 
vínculos de uma vez para pegar 2 dados, 
depois emprestar 3 gastando mais 3 
dados de vínculos. Ou então roubar todos 
os 5 dados e praticamente tirar o outro 
personagem de ação até o fim da cena.
Mesmo que, enquanto um jogador tiver 
dados emprestados, estes resultem um ou 
mais resultados 1 nos dados, o jogador que 
recebeu dados precisa sempre devolver 
os dados emprestados após a rolagem, a 
menos que não tenha restado nenhum em 
sua pilha.
Além disso, como informado antes, 
enquanto tiver vínculos, um 
personagem soma ou subtrai +1 
em rolagens contra o personagem 
vinculado. Da mesma forma, o vinculado 
também é afetado em rolagens contra 
ele. Para definir uma rolagem como 
“contra” outro personagem, precisa-se 
estar bem claro que as intenções daqueles 
personagens são diametralmente opostas 
sobre o resultado daquela rolagem, e 
então o detentor dos vínculos aplica os 
bônus da forma que lhe interessar.
Cabe aos jogadores interpretar como ou 
porquê essa influência sobre outro o faz 
hesitar ou até ficar impossibilitado de 
agir, dependendo da quantidade de dados 
de vínculos. Na maioria das vezes, a Ação 
ou cartilha que originou o vínculo vai 
deixar claro como surgiu aquela relação, 
mas os jogadores podem incrementar ou 
reinterpretar como a relação se desenvolve 
após a interação dos personagens.

Tesouros
A coisa mais importante, o desejo de 
todo cão do mar... mas que nenhum 
deles realisticamente acreditou que um 
dia seria possível acumular em grandes 
quantidades. Porém agora eles têm 
em mãos um galeão enorme, capaz de 
enfrentar as maiores forças militares 
e acumular grandes quantidades de 
recursos. É uma chance de ouro.

Quantidade
A carga do navio não é exatamente 
quantificada dentro de jogo, mas os 
jogadores devem considerar que além do 
tesouro eles também carregam munição, 
pólvora, suprimentos, e, para grandes 
tripulações, boa parte da área de carga 
deve ser utilizada para improvisar redes.
Tesouros são avaliados em fracos, médios, 
e valiosos, e podem variar na quantidade 
de carga que ocupam. Especiarias, por 
exemplo, não valem tanto quanto ouro, 
então para serem avaliadas como um 
tesouro precisam estar acumuladas em 
grandes quantidades. Em tempos de 
escassez, qualquer carga pode se tornar 
um tesouro.
Imagine que um tesouro fraco pode tanto 
significar uma carga de algodão ocupando 
toda a área de carga, ou um único baú 
de bijuterias, que não ocupa espaço 
considerável algum. Da mesma forma, os 
piratas podem encontrar um artefato que 
sozinho pode valer um tesouro valioso. 
Tudo vai depender de como os jogadores 
criam a situação, ou quem tem o poder 
de criar tais recompensas na hora em 
que a Ação é rolada. Se o Mestre recebe 
o poder, ele pode aumentar o peso a seu 
gosto, para dificultar a vida dos demais 
jogadores. Porém, se os jogadores forem 
os responsáveis, eles podem diminuir o 
tamanho da carga. Tudo depende de quem 
tem o poder de narrar a cena ao rolar as 
Ações de Caça e Reconhecimento.
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Barganhas, 
negociando resultados
Como os jogadores devem fazer muitas 
rolagens durante as partidas, e toda 
rolagem pode provocar um evento mais 
sério, é possível que alguns resultados 
possam degringolar a serenidade do 
jogo. Quando qualquer jogador se sentir 
insatisfeito com qualquer resultado, ele 
pode pedir uma Barganha para o Mestre 
e mudar qualquer consequência no jogo.
Apenas o Mestre de História pode oferecer 
Barganhas aos demais jogadores. Elas 
podem ser propostas a qualquer momento 
do jogo, mesmo que nenhum dado esteja 
sendo rolado. Alguém não ficou satisfeito 
com a morte de um personagem, ou um 
tesouro perdido? Ele pode impedir que 
isso aconteça com uma Barganha para 
alterar o destino.
Estas Barganhas não são atos dos 
personagens na ficção da história do 
jogo. São acordos feitos entre jogadores a 
respeito de como a história deve ou não 
acontecer, mudando os eventos do jogo.
Apesar do jogador poder pedir uma 
Barganha a qualquer momento, fazer 
uma oferta é de responsabilidade do 
Mestre de História. Ele não é obrigado a 
Barganhar sempre que um jogador pedir, 
e da mesma forma aquele jogador não é 
obrigado a aceitar. Aos demais apenas 
cabe aceitar ou recusar a oferta.
Barganhas precisam obrigatoriamente 
seguir uma lista de equivalência, presente 
na cartilha de Mestre de História. A lista 
equivale às mais diversas possibilidades, 
separadas em três níveis de valor: leves, 
médias, e pesadas. Por exemplo, caso 
um jogador queira evitar a morte de um 
personagem, ele pode Barganhar essa 
vida em troca de um dado de sua pilha, 
ou avançar uma das ameaças ao Galeão. 
Esta lista também evidencia a banalidade 
das vidas a bordo, e a diferença de valor 
entre vidas dos personagens jogadores 
e tripulantes que sequer têm seu 
nome conhecido pelos jogadores. Duas 

consequências de um nível qualquer 
equivalem a uma de nível superior, ou 
seja, uma consequência pesada pode ser 
substituída por duas médias, ou uma 
média e duas leves. As ofertas não podem 
fugir da equivalência em hipótese alguma.

Fim de jornada
Chega um momento em que a jornada do 
Galeão chega ao fim e o tesouro precisa 
ser distribuído entre toda a tripulação. 
Ninguém espera ficar rico nestas 
campanhas, mas todos esperam receber 
uma quantidade justa.
Contos do Galeão não possui uma contagem 
de dinheiro, ou qualquer mecânica de 
compra e venda pelos personagens. Então 
quanto tesouro recebem na verdade 
apenas interfere em como eles serão 
interpretados, e como suas histórias serão 
contadas.
Um tesouro fraco é algo considerado 
aceitável ser repartido entre 20 pessoas, 
um médio entre 50, e um valioso entre 100. 
Isso seria o suficiente para cada um ter 
pelo menos uma semana de alimentação, 
bebida, e uma vida tranquila em terra. 
E isso é mais do que a maioria costuma 
ter. Por isso, na divisão, os tripulantes 
costumam lutar para ter mais partes nessa 
distribuição.
Outro elemento considerável é que 
muitos tesouros não tem como ser 
repartidos, como artefatos valiosos, ou 
são representados por uma carga que um 
tripulante teria que vender logo no píer, 
ou se virar para carregar cidade adentro. 
Isso pode gerar cenas adicionais, caso os 
jogadores desejarem. Ou então podem 
simplesmente simplificá-las, e considerar 
que a carga pode ser facilmente vendida 
ou trocada para facilitar a repartição 
entre marujos.
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Início de jogo
Existem dois momentos antes do 
início real da partida. Primeiro 
acontece o que chamamos de pré-
jogo, que envolve tudo que precisa 
ser feito antes da partida começar.

Imprimir as cartilhas, preparar materiais 
como dados, lápis, e borracha, e então 
reunir amigos para finalmente começar. 
Aí então começamos a 1ª Sessão, que é 
uma sessão inicialmente diferente das 
demais. E só então o jogo segue de acordo 
com as regras das cartilhas de Função.

1a sessão
Esta é a sessão em que os jogadores definirão 
quais papéis irão desempenhar durante o 
jogo, como a história será contada, e criar 
seus primeiros personagens. Tenha em 
mãos todas as cartilhas de jogo impressas, 
lápis para cada um, e então siga este passo 
a passo:
1. Definam qual jogador será o Mestre 

de História. Ele então recebe a ficha de 
Função do Mestre de História.

2. Cada um dos demais jogadores deve 
escolher uma das cartilhas de Origem 
para o seu personagem inicial.

3. Os jogadores devem posicionar o 

Acordo de Pirataria e a cartilha do 
Galeão no centro da mesa, ou em espaço 
visível para todos os jogadores. Um dos 
jogadores deve se responsabilizar por 
fazer anotações nelas quando necessário.

4. O Galeão começa com 20 tripulantes 
sem nome e 8 canhões. Anote na cartilha 
do Galeão.

5. Cada um dos jogadores deve escolher 
uma opção em Antecedentes, na 
cartilha de Origem. Algumas das opções 
determinarão características iniciais do 
Galeão, que serão preenchidas em sua 
cartilha.

6. Preencham o Acordo de Pirataria. Cada 
uma das cartilhas de Origem define 
regras de como cada jogador deve tomar 
suas escolhas.

7. Distribua as cartilhas de Função como 
estabelecido pelo Acordo de Pirataria. 
Jogadores podem acumular mais de 
uma Função. Algumas Funções podem 
ser assumidas por personagens não 
jogadores, controlados pelo Mestre.

8. Jogadores devem preencher suas 
perícias, distribuir pontos, e anotar 
quaisquer vantagens adquiridas, como 
indicado em sua cartilha.

9. Preencha nome, gênero, e descreva sua 
aparência inicial.

E tudo pronto! As opções escolhidas pelos 
jogadores devem ser o suficiente para 
iniciar o jogo. Mas caso ainda haja alguma 
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dúvida ou insegurança sobre como 
começar, a seguir estão algumas opções 
de início de aventura. Basta escolher em 
qual das cidades a seguir o grupo deseja 
começar, e um primeiro conflito terá 
início.
O Galeão pode estar em uma destas 
cidades por qualquer razão. Vocês podem 
ter acabado de chegar da Europa já a 
bordo, ou então acabaram de adquirir o 
navio. Isso é por sua conta.

Havana: Maior cidade controlada pela 
Espanha, atualmente a nação mais 
dominante nas Caraíbas. A tripulação 
ouve dizer que existe um cargueiro 
espanhol com 200 toneladas de ouro, 
que acaba de partir em direção à 
Espanha, e pode ser alcançado em 
dois dias de viagem. Alvo fácil.
Nassau: Maior cidade inglesa, 
constantemente atacada por franceses 
desde que estes tomaram Florida Keys. 
O Capitão recebe uma carta de corso 
espanhola (ler cartilha Corsário) com 
a missão de afundar ou tomar uma 
fragata francesa que está há um dia de 
viagem. O Mestre adiciona e avança 
uma Ameaça “Fragata Francesa”.
Porto da Paz: Cidade francesa no centro 
das Caraíbas com grande atividade 
militar. O Capitão recebe uma carta de 
corso francesa (ler cartilha Corsário) 
com a missão de afundar ou tomar um 
filibote pirata, que tem aterrorizado 
navios franceses. O Mestre adiciona 
uma Ameaça “Filibote pirata”.
São Martinho: Grande fortaleza 
dos holandeses, que resiste apesar 
da constante pressão de outras 
nações. Basta esperar algumas horas 
e rapidamente surge uma fragata 
espanhola atacando navios entrando e 
saindo da cidade. Um alvo difícil, mas 
com a promessa de muitos canhões 
novos para o galeão.
Tortuga: Refúgio pirata, teoricamente 
controlada pelos franceses apesar da 
completa ausência de navios militares. 
Muitos piratas sonham com a chance 
de navegar em um galeão desse porte, 

mas outros sonham afundar um 
navio desse porte. O galeão recebe 
+20 tripulantes, e o Mestre adiciona e 
avança uma Ameaça “Galeão rival”.

Outras formas de começar uma campanha 
seria realizando tarefas comuns, como 
realizando uma vistoria no Galeão antes 
de seguir viagem, utilizando as regras 
da cartilha do Carpinteiro. Ou então 
investigar um alvo e fazer uma primeira 
missão com o objetivo de conquistar 
suprimentos e outros recursos. O Capitão  
pode ajudar a conseguir mais tripulantes, 
e o Navegador ou Cozinheiro podem 
ajudar a encontrar alvos ou improvisar 
recursos. Para conseguir mais canhões, a 
melhor forma seria saquear outro navio, 
ou então trocar por tesouros ou carga.
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Galeão
Um galeão é um navio enorme, 
um dos maiores que navegavam o 
Atlântico no século XVII. É maior 
inclusive que a maior parte dos

navios militares da época. Então esta é uma 
embarcação muito chamativa e visada 
por outros piratas, e até forças militares. 
Então é esperado que os problemas deste 
navio sejam muito mais frequentes que de 
outras embarcações.
Cada uma das tarefas a bordo estão 
descritas em diferentes cartilhas. O 
Capitão costuma ser quem orienta os 
objetivos e a reputação do Galeão, mas o 
Navegador é quem ativamente opera a 
embarcação e seus movimentos no mar. A 
não ser em combate, que é de domínio do 
Artilheiro. O Carpinteiro é o responsável 
por orientar reparos e melhorias, 
enquanto as tarefas são executadas por 
Marujos. O Cozinheiro coordena a carga 
e subsistência dos tripulantes, mas a 
contagem de tripulantes e seu bem estar 
fica a cargo do Contramestre.

Tripulação
Apesar do Capitão ser o responsável por 
todas as vidas a bordo, quem realmente 

cuida da vida e rotina dos Marujos é o 
Contramestre. Ele precisa fazer a ponte 
entre as demais Funções e avaliar os 
interesses da tripulação.
O navio pode abrigar 80 pessoas de forma 
confortável. Mas pode abrigar até 200, 
com mais da metade dormindo ao relento 
no convés, ou até 300 se a área de carga 
for adaptada com um projeto para receber 
redes. Neste caso, não haverá espaço para 
muita carga a bordo.
Um galeão pode ser tripulado por um 
mínimo de 8 marujos em dificuldade. Um 
navegador no timão, outro observando 
do cesto do mastro principal, e um par 
para operar as cordas de cada um dos três 
mastros. Menos do que isso e a embarcação 
dificilmente tem como sair do lugar. Porém 
atividades intensas, como tempestades, 
ou muito longas, como perseguições, 
podem esgotar rápido os marujos, tarefas 
impossíveis para tripulações reduzidas. 
Daí a necessidade de um maior número 
de tripulantes. Isso sem contar a operação 
dos canhões. Cada canhão precisa de pelo 
menos dois tripulantes para ser operado 
durante um combate, recarregando, e 
reposicionando-o após cada disparo. 
Recrutar novos tripulantes não é difícil, já 
que o Galeão é um navio que chama muita 
atenção. O Capitão possui regras para isso 
em sua cartilha.
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Carga
O Cozinheiro é uma das presenças mais 
fundamentais à bordo, apesar de não 
ter tanta notoriedade. Além de encher o 
bucho da tripulação e mantê-los ativos e 
saudáveis, ele também é responsável pelo 
controle da carga do navio.
Em Contos do Galeão, não existe uma 
contagem sistemática de recursos (exceto 
canhões). Entende-se que existe bom 
estoque de mantimentos, água potável, e 
munição até que surja uma escassez de 
determinado recurso. Ainda assim, há 
uma contagem por toneladas em vários 
pontos deste manual. Isso acontece apenas 
para melhor entendimento da realidade 
por parte dos jogadores e referência para 
interpretar seus personagens, sem muita 
relevância nas regras.
O navio pode ficar abarrotado de carga. 
Isso apenas acontece em situações 
especiais, orientado pela cartilha do 
Cozinheiro. O Galeão pode carregar até 
800 toneladas de carga em sua capacidade 
máxima, uma quantidade obscena em 

comparação com outros navios. Qualquer 
coisa acima da metade da capacidade faz 
o navio se mover também à metade da sua 
velocidade. Mas em capacidade máxima, 
além de se mover a ¼ de sua velocidade, ele 
também afunda mais rápido que o normal 
durante um combate ou tempestade, já 
que a linha da água fica mais alta e pode 
entrar por danificações no casco. As Ações 
onde esta situação pode ser relevante 
possuem informações a respeito.
Canhões também ocupam muito espaço, 
e pesam cerca de 1 tonelada cada. Por 
ser um recurso muito caro, e que pode 
acumular e pesar rápido, considere seu 
peso unitário quando estiver calculando 
carga. Diferente de outros recursos, 
canhões podem ser determinantes no 
peso do navio.

Armamento
Inicialmente, o Galeão possui 35 bocas de 
fogo em cada lateral do navio. Além disso, 
também é possível posicionar canhões no 
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convés e castelo de popa, aumentando 
a capacidade de canhões para 144, 72 
de cada lado. Isso sem contar canhões 
de precisão, mais finos e alongados, 
normalmente alocados na proa do navio.
Em navios deste tamanho, não é 
comum que se mantenham canhões à 
disposição dos dois lados do navio, já que 
normalmente apenas se ataca por uma 
das laterais. Isto é uma prática de navios 
militares, que apenas se preocupam com o 
combate e não com o transporte de carga. 
O número de canhões a bordo e munição 
podem aumentar significativamente o 
peso total da embarcação.

Outras Embarcações
Um galeão era uma embarcação bem rara 
e temida, então a maior parte de suas 
interações acontecem com navios de outros 
tamanhos. Normalmente bem menores.
A avaliação do que deve ser um desafio 
fácil, médio, ou difícil, é relativa ao estado 
atual do Galeão e sua tripulação. Em um 
desafio fácil espera-se vencer sem arriscar 
recursos, mesmo fazendo rolagens baixas 
nos dados. Um desafio médio dependeria 
de um pouco mais de sorte, mas sem 
requisitar Barganhas. Já um desafio difícil 
provavelmente requisitará barganhas 
mesmo com sorte nos dados. Na verdade, 
o esperado é que o Galeão seja derrotado. 
Todas as velocidades são registradas em 
relação ao Galeão. Ou seja, se a velocidade 
é de 2x, significa que a embarcação é duas 
vezes mais rápida que o Galeão. Quando a 
cartilha do Galeão estiver sendo utilizada 
como tabuleiro, o Navegador deve atualizá-
la a cada Ação que reposicionar os navios, 
considerarndo estas velocidades.
Naquela época apenas navios de linha 
militares eram fabricados sob as mesmas 
especificações, então os jogadores 
podem se sentir à vontade para editar as 
informações das demais embarcações a 
seguir. O próprio Galeão dos jogadores 
possui 3 mastros, enquanto o aqui listado 
possui 4.

Chalupa ou Cuter
Dimensões: 10m x 1.5 m
Resistência: 2 danos (1x casco, 1 mastro)
Velocidade: 1.5x
Canhões: 4

Coca Holandesa
Dimensões: 22m x 5 m
Resistência: 3 danos (2x casco, 1 mastro)
Velocidade: 0.5x
Canhões: 8

Caravela ou Nau
Dimensões: 28m x 8 m
Resistência: 5 danos (2x casco, 2 mastros, 
1 castelo de popa)
Velocidade: 0.5x
Canhões: 16
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Junco Chinês
Dimensões: 36m x 15 m
Resistência: 6 danos (2x casco, 2 mastros, 
leme, convés)
Velocidade: 1x
Canhões: 38

Bergantim Italiano
Dimensões: 38m x 12 m
Resistência: 8 danos (4x casco, 2 mastros, 
leme, convés)
Velocidade: 1.25x
Canhões: 74

Fragata
Dimensões: 42m x 14 m
Resistência: 9 danos (4x casco, 3 mastros, 
leme, convés)
Velocidade: 1.25x
Canhões: 74

Urca Portuguesa
Dimensões: 50m x 14,5 m
Resistência: 10 danos (4x casco, 2 mastros,  
castelo de popa, ninho, leme, convés)
Velocidade: 0.5x
Canhões: 28

Filibote Holandês
Dimensões: 54m x 14 m
Resistência: 10 danos (4x casco, 3 mastros, 
ninho, leme, convés)
Velocidade: 1x
Canhões: 34

Navio de Linha
Dimensões: 61m x 16 m
Resistência: 11 danos (4x casco, 1 castelo 
de popa, 3 mastros, ninho, leme, convés)
Velocidade: 1x
Canhões: 120
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Galeão
Dimensões: 54m x 16 m
Resistência: 12 danos (4x casco, 1 castelo 
de popa, 4 mastros, ninho, leme, convés)
Velocidade: 1x
Canhões: 144

Posicionando as 
embarcações
A cartilha do Galeão possui uma área 
especial que deve ser utilizada como 
um mapa para orientar os jogadores 
sobre as distâncias em relação a outras 
embarcações, e definir o melhor momento 
para atirar os canhões ou lançar cordas e 
ganchos para uma invasão.
A área é dividida em setores relativos ao 
Galeão, sempre posicionado ao centro. 
Tais setores são identificados por direção 
e distância.

Estibordo

Bo
m

bo
rd

o

Proa

Popa

Perto
Ú

nica distância possível para lançar 
cordas e ganchos para atracar

M
édio

Penalidade de -3 para 
Ações N

avais

M
uito Longe 

(fora da cartilha)
Fora de Alcance

Longe
Penalidade de -10 para 

Ações N
avais

Ângulo máximo da bateria lateral de canhões
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Considerando primeiramente a direção, 
existem 6 divisões. São 2 setores à proa 
(frente), 2 à popa (atrás), e os 2 setores 
à meia nau (centrais), que determinam 
a área de alcance dos canhões. Cada 
um desses pares, um a bombordo 
(esquerda), e outro a estibordo (direita).
Cada um dos 6 setores é subdividido 
em 3 distâncias: perto, médio, longe. 
Dependendo da distância, os canhões 
possuem penalidades para rolagens de 
combate. E, claro, a tripulação apenas 
pode lançar cordas e ganchos para se 
atracar a outra embarcação caso ela esteja 
perto do Galeão.
Em uma situação de perseguição, o 
Navegador é o responsável por atualizar 
a posição das embarcações na cartilha 
do Galeão, movendo-as entre cada uma 
destas divisões. Toda vez que uma Ação 
ordenar que ele movimente uma vez 
uma embarcação, para perto ou para 
longe, ele deve considerar a velocidade da 
embarcação em questão e então movê-la 
um quadrante, não importando se for em 
relação à direção (da proa para a meia nau, 
ou da meia nau para a popa, por exemplo) 
ou em relação à distância (de perto para 
médio, ou médio para longe).
Por vias de regra, qualquer embarcação 
em distância maior que longe, o que 
significaria posicioná-la fora da cartilha, 
está também fora do alcance do Galeão, e 
fora de jogo. Ou seja, uma embarcação em 
fuga que consegue se movimentar para 
fora do papel teria conseguido sucesso. 
Claro, os jogadores podem utilizar bom 
senso para determinar se faz sentido 
ou não uma embarcação simplesmente 
desaparecer assim da vista dos tripulantes, 
ou se os personagens desistem, ou se a 
perseguição continua mas requisitando 
novas rolagens e uma maior passagem de 
tempo.

O que usar como marcadores?
Os jogadores podem utilizar absolutamente 
qualquer objeto para representar a 
posição dos navios. Moedas, feijões, ou até 
mesmo marcadores de jogos de tabuleiro, 
como peças de War, pinos, meeples. Até os 

próprios dados podem ser utilizados. Não 
faz muita diferença. Caso realmente não 
houver nada à mão, os jogadores também 
podem escrever no papel, desenhando 
círculos, ou quaisquer símbolos que 
acharem adequados.
Uma das soluções mais interessantes, 
de qualquer forma, seria imprimir as 
ilustrações das páginas anteriores em 
pequenas tiras de papel, dobradas para 
que a ilustração pudesse ficar em pé, 
como na figura demonstrativa na página 
anterior. Claro, será necessário algum 
trabalho com editor de imagens e precisão 
ao utilizar a impressora.
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Acordo de Pirataria
Toda embarcação pirata precisa 
de um acordo feito entre seus 
tripulantes, o código que regimenta 
as leis a bordo. Esta era uma prática 
comum à época, e todos os piratas

entendiam sua relevância quando se 
ofereciam para tripular uma embarcação 
fora da lei. Ignorando as leis dos reis de 
além-mar, mas vivendo pelas próprias.
O acordo é aceito por todos, um a um 
jurando com a mão direita sobre uma 
Bíblia, ou qualquer objeto à mão disponível 
na hora, como uma arma ou decoração. 
Graças ao código, os piratas minimizam 
os conflitos em alto mar e garantem uma 
divisão eficiente de lucros para si. Isso 
não significa que os piratas realmente 
concordam com os termos acordados, ou 
que sequer foram consultados, mas para 
ter a chance de tripular este Galeão todos 
tiveram que fazer o mesmo ritual.
Toda campanha começa com um novo 
Acordo de Pirataria, e o grupo se reúne 
para definir os termos do acordo. Um 
acordo pode também ser feito às pressas 
em razão de alguma emergência. Mas 
encerrar um acordo em alto mar é algo 
tão absurdo e perigoso que a maioria 
prefere apenas aguentar até o fim de 
uma campanha, ou fazer um motim de 
uma vez. Entenda que uma tripulação de 

miseráveis arriscando sua vida em alto 
mar normalmente culparia seu capitão 
por quaisquer desaforos a bordo, e não 
um pedaço de papel que a maioria sequer 
consegue ler. 
Porém qualquer pirata que trai o modo de 
vida da maioria precisa estar consciente 
da seriedade do juramento, e do peso 
sobre as consequências que recairão 
sobre ele. A maioria dos piratas valoriza 
muito seu modo de vida, independente do 
quão precário seja, seja por ignorância ou 
por odiar profundamente a organização 
da sociedade civil colonial.
Apesar de ser um evento que acontece 
na ficção do jogo, esta não é uma cena 
que é narrada ou interpretada pelos 
jogadores. As decisões das cartilhas de 
Origem determinam as escolhas de cada 
personagem durante a reunião e sua 
situação de vida na reunião do Acordo 
de Pirataria. Considere que, por alguma 
razão, fez sentido para os tripulantes 
aceitar aquele acordo naquele momento, 
e isso faz parte da condição em que a 
história se inicia. Se o jogador decidir que 
não concorda com alguma cláusula, ele 
deve agregar esse sentimento contrário, 
mas sabendo que por alguma razão o 
personagem se rendeu e aceitou o acordo.
Algumas escolhas poderão determinar 
um ou mais proprietários do navio. Cada 
um terá sua justificativa, mas a verdade é 
que todos têm alguma razão. Infelizmente 
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viverão, ou até morrerão, tentando 
resolver esta disputa. Se eles possuem 
força para afirmar e garantir seu direito à 
propriedade do navio é outra história, que 
deve ser resolvida e contada em jogo.

Escolhendo opções
Quando indicado pelas regras do capítulo 
Início de Jogo, todos os jogadores irão ler 
para os demais qual a opção determinada 
por sua cartilha de Origem. A ordem em 
que os artigos são preenchidos é relevante, 
e determinarão propostas de conflitos 
futuros entre personagens.
Geralmente são três tipos de escolhas:

Marcações obrigatórias: O jogador 
apenas marca a opção, independente 
do que outros disserem.
Voto: Os jogadores votam e a mais 
votada é marcada.
Veto: Ninguém pode votar em 
determinada opção. Em alguns casos 
também pode vetar marcações.

Alguns dos artigos não revelam opções, 
mas a opinião do personagem acerca das 
escolhas dos demais. Estas opiniões devem 
ser guardadas ou anotadas pelo jogador, 
para ajudá-lo a compor a personalidade 
de seu personagem.
Em novos acordos, criados posteriormente 
durante uma mesma campanha, por via 
de regra os jogadores devem fazer da 
mesma forma que na 1ª sessão, a menos 
que alguma escolha em suas cartilhas de 
Origem deixe de fazer sentido. Sendo 
assim os jogadores podem ser mais 
flexíveis e montar o acordo de formas 
alternativas à estabelecida pelas regras, 
da forma que acharem melhor.

Os artigos do acordo
Artigo 1 - A divisão da pilhagem
Este artigo determina como o tesouro é 
distribuído entre tripulantes assim que a 
campanha encerra.
Sendo o primeiro artigo do acordo, essa 
escolha diz muito sobre como serão as 
relações de poder a bordo.
Uma das escolhas fala sobre o custo de 
um “projeto”. Isso pode acontecer em 
dois casos: quando estipulado por alguma 
cartilha de Origem, ou os personagens 
concordam em fazer uma construção 
ou grande melhoria no Galeão usando a 
cartilha do Carpinteiro.

Igualmente entre todos os tripulantes
Capitão e Contra-Mestre recebem duas 
partes, os demais uma só
Capitão recebe metade da divisão
Paga-se o custo de um projeto, divide-
se igualmente o resto

Artigo 2 - Proibições a bordo
Este artigo pode ter múltiplas opções marcadas.

Este artigo possui duas camadas de 
importância no jogo: na ficção e no 
acordo entre jogadores. A princípio 
trata-se de proibições a bordo, coisas 
que provavelmente prefere-se que a 
tripulação faça fora do navio quando não 
estão em serviço. Neste caso esta proibição 
deve funcionar como um estopim para 
conflitos e relações entre personagens, 
e até recomendado que os jogadores 
interpretem seus personagens quebrando 
regras para gerar ganchos narrativos.
Porém esta mecânica pode ser utilizada 
também para garantir respeito e segurança 
entre jogadores caso estejam jogando 
com pessoas desconhecidas ou algum 
tópico é sensível para algum jogador. É 
interessante que os jogadores saibam a 
que ponto cada assunto está proibido em 
jogo, para trabalhar melhor cada tema ou 
simplesmente evitá-los durante a partida. 
Obviamente, ninguém precisa se explicar: 
se uma opção foi marcada, assim será e 
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pronto. O mais importante é o respeito e 
segurança entre jogadores.
Os jogadores podem anotar no acordo tais 
motivações, se julgarem necessário.

Jogos de aposta
Bebidas
Crianças
Mulheres
Sexo
Lanternas ou Barulho tarde da noite
Agredir outro tripulante
Roubar
Fugir do combate
Abandonar o modo de vida pirata

Artigo 3 - Provisões e atribuições 
secundárias
Este artigo pode ter múltiplas opções marcadas, 
desde que não sejam mutuamente excludentes.

Este é um artigo que delimita como o 
acesso aos recursos do navio acontece, e 
caso existem serviços como manutenção 
de armas e músicos. É um artigo 
exclusivamente criado para incrementar 
as relações a bordo e gerar histórias.

Consumir apenas o necessário
Consumo à decisão do Cozinheiro
Não há qualquer regulação de 
consumo
Toda arma é de responsabilidade de 
seu dono
Armeiros preparam todas as armas
Músicos apenas descansam durante 
os sábados

Artigo 4 - Punições aceitáveis
Este artigo pode ter múltiplas opções marcadas.

Este é outro artigo com duas camadas 
de acordo, na ficção e entre jogadores. 
Novamente, a princípio, as punições são 
acordadas entre piratas como possíveis 
consequências caso alguém descumpra 
alguma regra a bordo.
Porém os jogadores podem livremente 
vetar opções caso não queiram lidar 

com algum tema, seja por ser delicado, 
impróprio, ou qualquer outra razão. 
Neste caso, o tema fica proibido de ser 
mencionado durante a partida, como no 
Artigo 2.

Chibatadas
Cortar membros
Execução
Ostracismo em ilha deserta
Andar na prancha
Diminuição da pilhagem

Artigo 5 - Término do acordo
Este artigo pode ter múltiplas opções marcadas, 
desde que não sejam mutuamente excludentes.

Este é o artigo que define o fim de uma 
campanha, o que pode ser toda a extensão 
do jogo ou um arco de história do Galeão 
caso os jogadores queiram continuar 
jogando.

A pilhagem é dividida assim que o 
navio chega a terra firme
A embarcação está lotada
O tesouro acumulado atinge certo valor
A campanha termina após a conclusão 
de uma missão específica
O Capitão define o fim da campanha

Artigo 6 - Divisão das Funções na 
embarcação
Este artigo determina como cada uma das 
funções são distribuídas. Toda vez que 
um tripulante perder um cargo, espera-
se que este artigo seja obedecido, mas 
obviamente os piratas podem acabar 
seguindo suas próprias regras.
São ao todo seis funções eleitas: Capitão, 
Contramestre, Navegador, Carpinteiro, 
Artilheiro, e Cozinheiro.

Eleito democraticamente
O tripulante com a maior perícia 
relacionada à Função
O proprietário do navio define
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F unções
As cartilhas de Função 
representam não somente o 
cargo de um personagem a 
bordo do Galeão, mas também 
as responsabilidades do jogador 

sobre as regras do jogo.
Cada uma das cartilhas de Função possui 
uma lista das possíveis ações e tarefas que 
podem ser feitas no jogo. Os jogadores 
precisam colaborar para que um possa 
orientar o outro sobre como cada ação 
do jogo pode ser utilizada. Todas as 
ações podem ser utilizadas por todos 
os jogadores, a menos que orientado de 
forma diferente na cartilha.
Funções são distribuídas aos jogadores 
no início da partida, durante a criação 
do Acordo de Pirataria. Estas cartilhas 
podem mudar de mão durante o jogo, 
dependendo das reviravoltas da história. 
Algumas Funções podem inclusive ser 
acumuladas por personagens do Mestre, 
outros tripulantes do navio, o que pode 
ser uma má notícia para os jogadores.

Mestre de História
A Função principal do Mestre de História é 
antagonizar os demais jogadores durante 

a partida, controlando as ameaças ao 
Galeão, e sabotando seus recursos. 
Para fazer isso, o Mestre possui regras e 
mecânicas específicas, que determinam 
quando e como ele pode agir. Esta é a única 
Função de jogo que não pode trocar de 
mãos entre jogadores. Os personagens do 
Mestre de História podem assumir outras 
Funções, com exceção do Contramestre, 
designando tripulantes com nome para 
receber cada uma delas.
Porém o Mestre não rola dados, ou sequer 
executa Ações, nem mesmo usando 
personagens com Funções no navio. 
Isso não significa que os personagens 
interpretados pelo Mestre não estejam 
fazendo nada, já que o Mestre não tem 
como iniciar cenas sobre eles. Eles apenas 
não estão no foco da ação.
Apenas quando uma Ameaça se apresenta, 
o Mestre finalmente toma o controle da 
cena e coloca os personagens em perigo.
O Mestre controla três mecânicas 
diferentes: A Pilha de Desgraça, 
Barganhas, e as Frentes de Ameaça.

Pilha de Desgraça
Toda vez que outro jogador tira um 
resultado 1 em um dado rolado, o dado 
é removido da somatória e vai para a 
Pilha de Desgraça. Todo início de sessão 
o Mestre começa com 3 dados na pilha. 
Todo final de sessão ele descarta todos os 
dados restantes.
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Um Mestre nunca rola dados durante 
uma partida, mas executa Ações de 
Mestre, que são mais simples que Ações 
normais. Basta retirar um dado da Pilha 
de Desgraça e entregar a um jogador, e 
um efeito acontece àquele personagem, 
como especificado na lista a seguir. 
Não é necessário qualquer contexto ou 
justificativa dentro da ficção da história.

Ações de Mestre
O Mestre pode entregar um dado a um dos 
jogadores para:

Dar -3 àquele jogador em sua próxima 
rolagem.
Ao criar ou avançar uma Ameaça, 
também aumenta sua força em +1.
Ao criar ou aumentar a força de uma 
Ameaça, também a avança em +1.
Caso um jogador execute uma Ação 
que envolva algum equipamento que 
não recebeu manutenção há pelo 
menos uma semana, zerar o valor dos 
dados rolados.
Caso uma área do navio esteja sem 
manutenção há pelo menos uma 
semana, gaste um dado para matar 
imediatamente um tripulante sem 
nome, ou ferir um com nome ou 
personagem jogador. 
Caso ninguém tenha avaliado clima 
no dia ou antes de embarcar, inicia 
uma cena de tempestade ou calmaria.

A mesma ação pode ser executada mais 
de uma vez, com o gasto de mais dados, 
acumulando os efeitos. Por exemplo, se 
houver dados suficientes, o Mestre pode 
gastar dados para criar e já avançar uma 
Ameaça até seu máximo, imediatamente 
colocando-a em jogo.

Barganhas
Barganhas não são premiações. São 
ofertas criadas pelo Mestre para substituir 
uma resolução por outra consequência 
compatível, determinada por uma lista 
de equivalência. Aos demais jogadores 
apenas cabe aceitar ou recusar a oferta.
São separadas em diferentes pesos: Leves, 

Médias, e Pesadas. Duas consequências 
de um nível qualquer equivalem a 
uma de nível superior, ou seja, uma 
consequência pesada pode ser substituída 
por duas médias, ou uma média e duas 
leves. As ofertas não podem fugir dessa 
equivalência em hipótese alguma.
O Mestre também pode criar suas 
próprias Barganhas, desde que imagine 
onde se encaixaria nesta lista e manter a 
equivalência. É importante que os demais 
jogadores também opinem e ajudem a 
posicionar a nova Barganha na lista.

Barganhas Leves
Dez tripulantes sem nome
Um tripulante não jogador, mas com 
nome
Um braço ou perna de um personagem 
jogador
Um vínculo entre personagens jogadores
Um equipamento é destruído
Um recurso de interesse pessoal de 
um personagem jogador
Um tesouro de pouco valor 
(normalmente cargas especiais)
Dano no galeão

Barganhas Médias
A vida de um personagem jogador
Progresso ou força de uma Ameaça
Um jogador dá um dado a outro 
jogador
A função de Capitão
Aumentar/diminuir Reputação do Capitão
Um tesouro médio (bijuterias, ou 
artefatos folheados a ouro)
Um recurso importante para a 
subsistência do Galeão

Barganhas Pesadas
A vida de todos os personagens jogadores
Uma nova tripulação toma o Galeão
A aparição de uma Ameaça
Um tesouro valioso (baús de ouro ou 
jóias raras)
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Frentes de Ameaça
Os jogadores precisarão de arcos de 
história, e o Mestre garante que isso 
aconteça com Frentes de Ameaça. 
Ameaças são os desafios principais do jogo, 
que sempre retornam para assombrar 
os personagens. Quando entram em 
cena, o Mestre finalmente pode propor e 
descrever um desafio aos jogadores.
A maior parte das Ações executadas pelos 
jogadores possuem uma chance de criar 
ou avançar uma Ameaça. Elas crescem 
fora dos holofotes da história, e aparecem 
assim que se tornam um problema 
real. Uma Ameaça sempre começa com 
progresso zero e força 1, por isso é 
importante para o Mestre gastar dados 
da Pilha de Desgraça para aumentá-la, ou 
aguardar até que ela ganhe força através 
de mais consequências de Ações.
Os jogadores não precisam interpretar 
seus personagens como se não soubessem 
que estas Ameaças estão ganhando forças 
nas sombras. Ainda que elas não estejam 
em cena, é esperado que o Capitão e os 
demais se preparem caso uma delas esteja 
prestes a aparecer.
Toda ameaça possui um nome, um tipo, um 
valor de força, e uma barra de progresso 
que determina quão próxima ela está de 
alcançar os jogadores.
Estas são algumas sugestões possíveis 
para novas Ameaças (o Mestre pode, e 
deve, criar suas próprias Ameaças e tipos, 
relacionadas aos eventos da história):

Império: Reino Unido, Holanda, 
Espanha, França, Estrangeiro
Maldição: Azar, Doença, Monstros, 
Peste, Vodu
Navio Pirata: Assassino, Corsário, 
Duelista, Saqueador
Tripulação: Fome, Motim, Risco de 
Naufrágio, Sabotagem

O valor de força de uma Ameaça determina 
o quão poderosa ela é. Em toda rolagem 
dos jogadores durante uma cena de 
Ameaça, seu valor de força é subtraído 
do resultado. 

Caso os três espaços para novas Ameaças 
na ficha do Mestre estejam ocupados, se 
um jogador oferecer a opção de criar uma 
nova, o Mestre deve avançar uma das já 
criadas.
Sempre que receber a opção de Avançar 
uma Ameaça, o Mestre deve preencher 
a próxima seta na barra de progresso. 
Ao atingir a marcação da caveira, ao 
final do progresso, ele apaga todas as 
marcações, reiniciando a contagem, 
e a Ameaça entra imediatamente em 
jogo, mesmo no meio de outra cena 
aparentemente não relacionada. Se for um 
inimigo, ele finalmente alcança o Galeão. 
Se for uma doença, ela de alguma forma 
impacta os jogadores naquele momento. 
Múltiplas Ameaças podem entrar em jogo 
simultaneamente. E caso uma Ameaça 
em cena avance toda a barra progresso 
novamente, efetivamente entrando 
em jogo de novo, sua força é somada 
novamente ao valor atual.
A cena de uma Ameaça pode ser fácil 
de criar quando se trata de um vilão, 
que finalmente pode aparecer e ser 
enfrentado, mas outros tipos podem ser 
um pouco mais difíceis. Por exemplo, se 
uma Ameaça for a ausência de um recurso 
vital, como carência de água, um início 
para essa cena seria um dos tripulantes 
finalmente desmaiar de desidratação, 
forçando os jogadores a agir antes de 
todos serem afetados. A ideia é apenas 
demonstrar como a Ameaça, não importa 
qual seja, agora é inevitável e os jogadores 
precisam lidar imediatamente, já que sua 
força afetará todas as rolagens até que ela 
seja vencida.

Vencendo Ameaças
A forma de vencer uma Ameaça vai 
depender de seu tipo. Um vilão pode ser 
vencido em combate, ou o Galeão pode 
fugir e evitar o problema. Nos dois casos, 
a Ameaça deixou de ser um problema 
imediato, então é considerada vencida. 
Cabe aos jogadores decidir se uma 
Ameaça foi vencida ou não. Também 
é de responsabilidade dos jogadores 
determinar se a solução encontrada 
eliminou completamente a Ameaça ou se 
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foi apenas postergada.
Muitas ameaças não podem simplesmente 
serem vencidas de vez, ao contrário de 
um pirata rival ou mesmo uma doença a 
bordo. Se a coroa inglesa estiver atrás do 
Galeão, não importa quantos navios forem 
afundados, eles não vão parar de vir. Ou 
mesmo um rival pode sempre dar outro 
jeito de continuar sendo um problema, 
mesmo após vencido várias vezes em 
combate.
Normalmente os jogadores apenas 
precisam lidar com a cena de Ameaça 
e tentar sobreviver à situação, e então a 
Ameaça precisa conquistar novos avanços 
até finalmente aparecer novamente. 
Se conseguirem, além de recomeçar o 
progresso da Ameaça, ela perde 1 de 
força sempre que for vencida.
Se a força de uma Ameaça chegar a 
zero por qualquer razão, ela foi vencida 
permanentemente. O Mestre deve apagá-
la de sua ficha.
Os jogadores podem também enfrentá-la 
ou se preparar de alguma forma, mesmo 
antes dela entrar em jogo. As Ações 
necessárias podem variar, e os jogadores 
precisam determinar o que seria 
necessário fazer. Seja ir atrás de um rival 
em seu lar, mudar a aparência do navio, 
ou buscar algum recurso ou especialista 
de uma área específica. Seja o que for, 
para cada cena do tipo bem sucedida, 
a Ameaça perde 1 de força. Isso não é 
considerado uma cena de Ameaça, como 
a iniciada pelo Mestre, mas sim uma cena 
normal. A tripulação não pode usar a 
mesma solução novamente contra aquela 
Ameaça até que ela entre em cena através 
da finalização da barra de progresso.

Capitão
O Galeão sempre tem um Capitão. Seja 
eleito democraticamente, ou tomado à 
força. Não necessariamente precisa ser 
um dos personagens jogadores, também 
podendo ser um personagem do Mestre. 
Aliás, a qualquer momento um Capitão 

pode ser deposto, e aquele jogador 
receberá esta cartilha.
O Capitão é o líder da embarcação, 
decidindo para onde ela irá e quais desafios 
irão enfrentar. Alguns capitães são cruéis, 
sanguinários. Isso o torna temido nos sete 
mares. Outros são inspiradores, cuidam 
de seus tripulantes e garantem que eles 
tenham o melhor desempenho possível. E 
também há aqueles meramente covardes, 
que aguardam o final do combate para 
finalmente deixar seus aposentos.
Esta Função determina o jogador 
designado para fazer Ações em grupo, e 
tomar decisões em nome do Galeão.

Reputação
Reputação é a mecânica básica do 
Capitão de um Galeão. Ele começa o jogo 
com 1 dado em cada uma das seguintes 
características:

Capitão: Sua reputação pessoal com a 
tripulação.
Galeão: A reputação e notoriedade do 
Galeão pelos sete mares.

Sempre que o Galeão conquista um tesouro 
médio ou valioso, o Capitão adiciona um 
dado em cada uma das duas. Desta forma, 
mais dados entram em circulação no jogo.
A qualquer momento, o Capitão pode 
remover um dado de Reputação do Galeão 
para colocá-lo em sua Reputação pessoal. 
Isso significa que o nome do Capitão está 
ficando mais notório que o Galeão.
Se uma Ação de qualquer jogador puder 
ser considerada fundamental para a 
Reputação do Galeão, aquele jogador pode 
pegar emprestado os dados do Galeão. Ao 
devolver, ele precisa primeiro devolver 
os dados do Galeão antes de restituir sua 
pilha pessoal.
Quaisquer rolagens de Ordens do Capitão 
obrigatoriamente somam também os 
dados de Reputação do Capitão. Caso, após 
a rolagem, o Capitão perca dados para o 
Mestre, ele pode escolher quantos irá 
devolver para sua própria pilha ou para 
sua Reputação.
Se a qualquer momento a Reputação do 
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Capitão ou do Galeão chegarem a zero ou 
negativo, o Mestre cria e/ou avança uma 
nova Ameaça “motim a bordo”.

Ação: Ei, é aquele pirata!
Esta Ação pode ser usada tanto para 
reconhecer outros piratas, ou seu 
navio, ou para os jogadores evitarem 
ser reconhecidos por outros. Caso seja 
contra os jogadores, somem os dados 
da Reputação do Galeão ao rolar. Não 
importa a quantidade de alvos dessa ação, 
ela sempre é rolada apenas uma vez, com 
a Perícia Social, pelo Capitão ou o jogador 
que estiver mais envolvido com a cena. 
Como é uma Ação cujo efeito pode ser 
usado contra o jogador rolando os dados, 
é necessário definir se a Perícia é somada 
ou subtraída do resultado.
13+: O pirata é reconhecido. Jogadores na 
cena podem fazer alguma Ação antes de 
qualquer reação dos adversários.
10-12: O pirata é reconhecido.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O pirata é reconhecido, e o Mestre 
avança uma ameaça.
O pirata não é reconhecido, mas, caso 
seja um personagem jogador, tem 
-5 em todas as suas Ações se quiser 
continuar agindo sem ser percebido. 
Aquele jogador pode escolher a 
qualquer momento se identificar e 
anular a penalidade.

5-: O pirata não é reconhecido.

Ordens
O Capitão pode ordenar à tripulação que 
todos executem a mesma Ação. Desta 
forma ele substitui Ações que seriam 
roladas repetidas vezes por vários 
jogadores, por uma rolagem única. Se 
dois ou mais personagens podem fazer 
a mesma ação, o Capitão pode então 
executar uma Ordem em seu lugar.
Todas as Ordens são roladas somando a 
perícia Social, algumas adicionalmente 
rolando os dados da Reputação do Galeão, 
outras a do próprio Capitão.

Ordem: Quero isso pronto agora!
Sempre que os personagens jogadores 
estejam prestes a executar uma Ação 
que envolva muitos tripulantes, ou 
Ações que sejam feitas repetidas vezes 
ou rotineiramente, como as ações do 
Carpinteiro ou Marujo, o Capitão pode ao 
invés declarar uma Ordem, e substituir 
aquela rolagem. Nenhum dos outros 
jogadores rolará dados, apenas o Capitão.
Além da Perícia Social, também rola os 
dados da sua Reputação pessoal.
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13+: Além dos resultados da opção 10-
12 da Ação substituída, a tarefa foi tão 
bem executada que aquele grupo pode 
executar outra tarefa diferente no mesmo 
período do dia.
10-12: A opção 6-9 da Ação acontece, 
porém o Capitão é quem fará a escolha.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Executar a opção 10-12 da Ação, 
mas o Mestre avança uma Ameaça 
relacionada à Ação ou cria uma nova.
Executar a opção 6-9 da Ação.

5-: O Capitão perde 1 de Reputação pessoal, 
e, além de não conseguirem concluir 
a tarefa, uma briga entre tripulantes 
começa. Crie uma nova Ameaça “Conflito 
entre tripulantes”.

Ordem: Hastear a bandeira negra
O momento em que se anuncia um ataque 
é crucial para o sucesso da missão. Se 
revelar cedo demais, pode forçar uma 
fuga. Se revelar tarde demais, o desespero 
pode forçá-los a tomar atitudes extremas, 
o que pode custar a vida de sua tripulação. 
O ideal é tentar forçá-los a desistir sem 
combate.
Normalmente a distância inicial para 
qualquer perseguição é longe. Porém 
o Capitão pode escolher retardar o 
hasteamento para ganhar distância. Após 
o Reconhecimento feito, o Capitão pode 
escolher rolar a Ação Ei, é aquele pirata, 
ao invés de Hastear a bandeira negra. 
Enquanto não for reconhecido, a distância 
é reduzida em um nível, de longe para 
médio, e de médio para perto. Caso for 
reconhecido, além das consequências 
descritas, Hastear a bandeira negra não 
pode mais ser feito e uma perseguição 
começa.
Além de somar a Perícia Social, também 
rola os dados da Reputação do Galeão.
13+: Caso seja um desafio médio ou fácil, 
eles se rendem. Em um desafio difícil, uma 
perseguição ou combate se inicia (o que 
for mais adequado ao porte do desafio). 
Quaisquer Ações de manobra do Galeão 
receberão +1 até o final da cena.

10-12: Caso seja um desafio fácil, eles se 
rendem. Médio ou difícil dão início a uma 
perseguição ou combate (o que for mais 
adequado ao porte do desafio).
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O alvo finge se render para abrir 
fogo ao se emparelhar. Comece um 
combate, mas o Galeão já recebe um 
dano em uma das 4 áreas do casco, 
antes de começar.
Uma perseguição tem início. O Mestre 
avança uma Ameaça qualquer.

5-: Todos estão tensos, e a tripulação do 
Galeão tem -1 em todas as rolagens até o fim 
da cena. O Mestre decide a consequência 
mais adequada: perseguição ou combate. 
Se render não é uma opção.

Ordem: Ganchos e cordas!
Essa é uma ação alternativa à “Quero isso 
pronto agora!”, específica para a invasão 
de navios inimigos durante o combate.
Além de somar a Perícia Social, também 
rola os dados da Reputação do Galeão.
13+: Ganchos lançados e navios 
emparelhados! Você pode emprestar um 
dado para cada jogador ao realizarem a 
primeira Ação de combate após a invasão. 
Eles devolvem o dado após a rolagem.
10-12: Ganchos lançados e navios 
emparelhados! Jogadores podem abordar 
o navio inimigo.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Os navios estão emparelhados, e o 
Mestre avança uma Ameaça qualquer.
O navio inimigo consegue cortar 
as cordas e se separar, dando 
continuidade ao combate ou 
perseguição.

5-: O Capitão perde 1 dado de Reputação 
pessoal. A ação foi tão desleixada e mal 
sincronizada que durante a ação uma 
nova escassez de algum recurso surge a 
bordo após o combate, seja por mal uso 
dos tripulantes ou por sabotagem do navio 
inimigo. Qualquer jogador pode sugerir 
qual a possível escassez.
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Ação: Novos Recrutas
Qualquer cão do mar que resolveu 
arriscar sua vida no mar caribenho sonha 
tripular uma embarcação como o Galeão, 
um navio que pode vir a se tornar uma 
fortaleza sobre as águas. Porém nenhum 
dos novos recrutas estavam presentes 
quando o Acordo firmado pelos tripulantes 
originais foi criado, e isso significa que 
eles precisam ser convencidos a aceitá-lo.
Esta Ação determina quantos tripulantes 
estarão dispostos a aceitar o Acordo dos 
jogadores, e estipula o potencial de alguns 
se tornarem um problema a bordo.
Primeiramente, o Capitão deve decidir 
em qual cidade fará o recrutamento, e 
então rolar somando sua Perícia Social e 
somando os dados de reputação do Galeão.

Opções:
Grandes cidades (Potencial de 
até +50 tripulantes, risco de serem 
reconhecidos): Havana, Nassau, Porto 
da Paz, São Martinho, Tortuga
Pequenas cidades (Potencial de até 
+20 tripulantes): Porto Real, Florida 
Keys, Santo Domingo, Monserrate, 
Trindade
Vilas e tribos (Potencial de até +10 
tripulantes)

13+: Muitos piratas se apresentam 
prontamente. O Capitão pode recrutar até 
o número máximo de tripulantes possível. 
Se for uma grande cidade, o Capitão faz 
uma rolagem de ‘Ei, é aquele pirata’ se 
não quiser ser reconhecido.
10-12: Muitos piratas se apresentam, mas 
o Galeão é reconhecido, o que afugenta 
boa parte. Apenas metade do potencial de 
tripulantes pode ser recrutada. Se for uma 
grande cidade, o Galeão precisa sair daqui 
imediatamente, ou será perseguido por 
um navio de linha militar no dia seguinte.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O Capitão pode recrutar até o número 
máximo de tripulantes, porém uma 
fragata militar os intercepta logo na 
saída do porto.

O Capitão pode recrutar até metade 
do número máximo de tripulantes, e 
o Mestre cria ou avança uma Ameaça 
relacionada à tripulação.
Ninguém quer tripular o Galeão aqui.

5-: A situação não poderia ter ficado 
pior. Além de não recrutar ninguém, 
dependendo do tamanho da cidade, 
diferentes consequências podem 
acontecer:

Se for uma grande cidade, um navio 
de linha militar intercepta o Galeão na 
saída do porto.
Se for uma cidade pequena, uma 
fragata militar intercepta o Galeão na 
saída do porto.
Em qualquer outro lugar, o Mestre 
avança e aumenta a força de uma 
Ameaça qualquer.

Contramestre
O Contramestre é o segundo em comando, 
apenas abaixo do Capitão, e cabe a ele 
cuidar dos interesses da tripulação. 
Inclusive é seu papel fundamental colocar 
o Capitão, e seus delírios de grandeza, 
constantemente em cheque.
O Contramestre jamais pode ser um 
personagem do Mestre. Quando um 
Capitão estiver nas mãos do Mestre, o 
Contramestre é a maior liderança na 
posição de protagonismo.
Das suas tarefas recorrentes, se preocupar 
com a saúde e bem estar da tripulação 
é sua tarefa maior, por isso cabe ao 
Contramestre não só conversar com todos 
e se certificar de seus interesses, como 
também organizar as demais funções. Até 
mais que os outros, é seu dever reforçar os 
artigos do Acordo de Pirataria, e procurar 
aqueles que minam sua legitimidade a 
bordo.
O Contramestre é o encarregado de 
decidir e aplicar punições, pois sabe bem 
o que é justo para cada tripulante. Muitas 
vezes o Capitão pode ter o desejo de tomar 
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essa execução em suas mãos, mas você 
sabe que é apenas uma demonstração de 
poder, vingança, ou pura crueldade.

Organizando funções
Qualquer função precisa estar sempre 
em cheque, e é papel do Contramestre se 
certificar disso.

Ação: Substituir Função
Chega desse paspalho. É hora de entregar 
essa função nas mãos de outra pessoa. 
Esta é uma Ação para remover qualquer 

uma das Funções de um personagem 
jogador fora da legalidade do Acordo ou 
da decisão do Capitão. Obviamente, ela 
não é aplicável à Função de Mestre de 
História.
Se o personagem que inicia a proposta 
possui base para sustentar essa decisão, 
seja um histórico de fracassos ou a 
descoberta de um crime estabelecido pelo 
Acordo de Pirataria, ele pode denunciá-
lo publicamente para a tripulação. 
Perder uma função é algo bastante 
desmoralizante, que pode custar o respeito 
do personagem até o fim da campanha.
A rolagem de dados determina a reação 
da tripulação e opinião geral a respeito da 
denúncia. Se o Capitão e o Contramestre 
estiverem de acordo, não é sequer 
necessário uma rolagem de dados.
Esta ação é rolada somando a Perícia Social.
13+: O marujo convence sua tripulação e a 
cartilha de Função troca de jogador. Você 
ganha um vínculo com o jogador que a 
recebeu, como um favor. Caso o Capitão 
se recuse a aceitar, ele precisa descartar 
1 dado de reputação pessoal e a Função 
permanece com quem estava.
10-12: A tripulação concorda com a troca, 
mas todos ficam receosos com a atitude do 
marujo. Todos os personagens com nome 
ganham um vínculo com o marujo que 
fez a rolagem. O Capitão pode recusar a 
troca de Função, mas o marujo ganha um 
vínculo com ele.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O mesmo resultado da opção 10-12, e o 
marujo que fez a rolagem precisa dar 
um dado para a Pilha de Desgraça.
A tripulação se recusa a fazer a troca, 
e o marujo que fez a rolagem ganha 
um vínculo com todos os personagens 
com nome.

5-: A situação escala e o Capitão deve 
escolher entre:

Remover todas as Funções ocupadas 
pelo marujo que fez a rolagem.
O Mestre de História pode criar uma 
nova Ameaça “motim a bordo”.
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Ações sociais
O convívio social é certamente um 
dos poucos pontos altos a bordo, sem 
necessidade de se ater a códigos de conduta 
sem sentido da sociedade civil lá fora. O 
respeito é o principal termômetro, mas 
avaliado de forma arbitrária e pessoal. 
Normalmente coragem e demonstrações 
de violência são bem efetivas.
O jogador Contramestre é o responsável 
por guiar os demais jogadores sobre como 
usar Ações sociais, todas roladas com a 
Perícia Social.

Ação social: Impressionar
O pirata chama a atenção de alguém para 
mudar sua percepção, seja amedrontando, 
divertindo, ou apenas gerando boas 
risadas.
13+: Ele ganha um vínculo com o 
personagem alvo.
10-12: Sua ação é reconhecida, mas não 
gera vínculos. O jogador em questão pode 
escolher considerar isso futuramente sua 
interpretação, ou ignorar.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Os dois trocam vínculos um com o 
outro.
Nada acontece. A pessoa é ignorada.

5-: A pessoa acha a demonstração digna de 
desprezo. O alvo ganha um vínculo com o 
pirata que iniciou a Ação.

Ação social: Controlar a situação
Se um momento não está no clima 
desejado, seja tenso demais, calmo demais, 
sem foco, etc, o pirata pode tentar afetar 
os tripulantes. O pirata irá interagir à sua 
forma, através de um berro, um discurso, 
mentiras, ou bravatas, para trazê-los à 
emoção ou estado desejado.
Mesmo sendo uma ação social, armas 
ou equipamentos quaisquer podem 
adicionar bônus de +1 à rolagem, desde 
que faça sentido de acordo com a cena.
13+: Os personagens escutam e, mesmo 
que contrariados, se rendem à sua 
vontade. O pirata ganha um vínculo com 

todos os envolvidos. Ações posteriores 
que sigam a mesma intenção proposta por 
esta Ação recebem +1 em seu resultado.
10-12: Os personagens escutam e se 
rendem. Mas todos aqueles contrariados 
ganham um vínculo com o pirata. Fica 
à escolha de cada jogador definir se seu 
personagem se sentiu contrariado ou não.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Os personagens aceitam, mas ganham 
um vínculo com o pirata.
Nada acontece. As pessoas continuam 
como estavam.

5-: Eles desprezam a tentativa, ignorando-o, 
xingando-o, retirando-o forçadamente 
do ambiente, ou até o agredindo, se 
for o caso. O Mestre cria uma nova 
Ameaça relacionada ao personagem ou a 
tripulação, ou avança uma já existente.

Ação: Enrolar no papo
Uma Ação genérica para ações 
diplomáticas, seja de negociação, sedução, 
convencimento, ou qualquer interação em 
que depende da vontade da outra parte 
para ser bem sucedida. Interações entre 
jogadores normalmente não requerem 
rolagens se ambos concordarem com 
o resultado, inclusive personagens 
do Mestre. Use esta Ação apenas se os 
jogadores discordarem.
Esta ação também pode ser utilizada para 
convencer personagens com nome a se 
tornarem tripulantes do Galeão.
13+: O alvo cai no papo, e o pirata ainda 
ganha um vínculo com ele. Se a interação 
estiver relacionada a uma Ameaça, ela 
perde 1 de força.
10-12: O alvo aceita a interação, mas ganha 
um vínculo com o pirata. Se a interação 
estiver relacionada a uma Ameaça, ela 
perde 1 de força.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O personagem oferece uma 
contraproposta menos interessante, 
mas ainda razoável. Se recusar, o alvo 
ganha um vínculo com ele.
Não há acordo.
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5-: O alvo fica extremamente incomodado. 
Ele deve escolher entre:

Ele se incomoda e ofende, ou agride, 
o pirata que fez a rolagem. E ainda 
ganha um vínculo com ele.
O Mestre cria uma nova Ameaça 
relacionada a um dos dois personagens, 
ou avança uma já existente.

Registro de tripulantes
A maioria da tripulação conta apenas na 
somatória do total de tripulantes a bordo, 
os também chamados de personagens sem 
nome. Estes estão no plano de fundo das 
cenas no Galeão, e não recebem atenção.
É papel do Contramestre anotar os 
tripulantes com nomes, aqueles que 
interagem com os jogadores. Esse nome 
pode inclusive ser apenas um apelido, algo 
que o humanize e lhe dê personalidade.  
Além do nome, esse personagem também 
possui uma Perícia que lhe dá relevância 
a bordo, pelo que ele é conhecido, dentre 
Combate, Furtiva, Médica, Naval e Social. 
O jogador que criar o personagem escolhe 
sua Perícia. Toda rolagem em que o 
tripulante esteja envolvido, que role 
com a Perícia adequada, ganha +1 de 
bônus, inclusive Ordens do Capitão.

Navegador
O Navegador é talvez a função mais 
essencial do Galeão, garantindo viagens 
seguras. Não há como se guiar pelo 
mar sem conhecer os ventos, as marés 
e, principalmente, a cor de cada outra 
bandeira pela qual possa cruzar. 
Qualquer personagem pode operar 
velas, girar o timão, ou até observar a 
distância com uma luneta. Não é o próprio 
Navegador quem executa todas estas 
tarefas. O Navegador é um planejador, o 
especialista capaz de orientar os demais.
Além disso, a cartilha do Navegador 
também possui instruções para os eventos 
especiais de Tempestade e Calmaria, 
momentos terríveis em que a natureza 

se torna um dos maiores adversários a 
serem encontrados.

Movimentando o Galeão
Durante viagens, as Ações do Navegador 
determinam quanto tempo cada missão 
durará. Normalmente o tempo de viagem 
não é tão relevante no jogo, a menos que 
uma Ameaça esteja prestes a aparecer.
Porém, durante perseguições e combates, 
a movimentação do Galeão e dos demais 
navios se torna crucial, já que a bateria 
de canhões precisa estar alinhada com 
o alvo. A cartilha do Galeão pode ser 
utilizada como um tabuleiro que marca 
a posição de navios inimigos em relação 
ao Galeão. Ela possui também indicações 
do ângulo de ataque e distâncias possíveis 
dos canhões. É de responsabilidade do 
Navegador atualizar este tabuleiro sempre 
que necessário. É importante considerar 
as velocidades dos alvos sempre que essa 
atualização for feita.

Ação: À caça
Içar velas e navegar aleatoriamente 
dependendo da sorte para encontrar seus 
alvos não é uma atitude inteligente. Por 
isso piratas caçam de forma planejada, 
pegando informações em diferentes 
tavernas (nesse caso rolando com Perícia 
Social) ou saqueando mapas e registros 
de navegação em portos ou navios oficiais 
(nesse caso rolando com Perícia Furtiva).
Os piratas precisam decidir se buscam 
por um alvo em terra ou mar para atacar. 
Alvos em terra são mais fáceis de invadir 
na surdina ou cercar com uma grande 
tripulação. Alvos no mar podem envolver 
combates marítimos e danificar o Galeão.
O resultado da Ação determinará o valor 
em recompensa, distância, e dificuldade 
do alvo. Esta ação pode ser realizada por 
mais personagens de uma vez, desde que 
busquem em lugares diferentes.
O jogador que for indicado para descrever 
o alvo no resultado pode definir qual o 
tipo de carga ou tesouro que está sendo 
caçado. O Mestre pode fazer com que 
uma carga ocupe mais espaço, enquanto 
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os demais jogadores podem descrever um 
tesouro que não ocupe espaço qualquer. 
Lembre-se que o Galeão é uma das maiores 
embarcações que navegam pelas Caraíbas, 
então não existe outra embarcação que 
possa carregar mais carga. Porém, caso a 
área de carga do Galeão já esteja lotada, 
isso pode se tornar um problema.
13+: O jogador descreve um alvo médio, 
que acaba de deixar seu porto. Pode-se ir, 
interceptá-lo e voltar até o final do dia. A 
promessa é de tesouro valioso.
10-12: O Mestre descreve um alvo médio, 
a dois dias de viagem. A promessa é de 
tesouro médio.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Uma semana de viagem. O alvo é fácil, 
mas o tesouro é fraco.
Uma semana de viagem. O alvo é 
médio, mas o tesouro é médio.
Uma semana de viagem. O alvo é 
difícil, mas o tesouro é valioso.
Não há alvo disponível.

5-: Não há alvo disponível. O Mestre 
avança uma ameaça.

Ação: Reconhecimento
Sempre que detectam outro navio em 
alto mar, os piratas precisam fazer 
um reconhecimento e averiguar sua 
informação. Role com perícia Naval caso 
for no mar, ou Furtiva caso em terra.
Dificultar ou piorar significa aumentar um 
nível no desafio, ou ocupa mais carga do 
que o esperado, ou diminui a qualidade do 
tesouro. De recompensa fraca para média, 
depois para valiosa, de desafio fácil para 
médio, então para difícil.
13+: O marujo que fez a observação define 
uma opção abaixo e, entre as recompensas, 
caso vençam o ataque, existem registros 
de outro alvo similar a um dia de viagem.

O alvo é mais fácil que o esperado.
O alvo está 50% mais lento que o normal.

10-12: O marujo que fez a observação 
define uma opção abaixo:

O alvo é exatamente o esperado.

O alvo é mais fácil que o esperado, 
mas a recompensa um nível menor.
O alvo é mais difícil que o esperado, 
mas a recompensa um nível maior.

6-9: O Mestre pode escolher entre:
A recompensa é pior.
O alvo é mais difícil.

5-: O Mestre pode escolher entre:
O alvo é mais difícil, e a recompensa pior.
A recompensa é pior. O Mestre pode 
criar ou avançar uma ameaça.
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Ações Navais
Todas as ações a seguir são roladas com a 
Perícia Naval.

Ação Naval: Avaliar clima
Ao menos uma vez por dia, ou assim 
que deixar um porto, é necessário que 
alguém observe o movimento dos ventos, 
das marés, e tente prever suas mudanças 
antes de alcançarem o navio. O Mestre 
pode prejudicar o Galeão caso o clima não 
esteja sob controle.
13+: Ventos bons à frente. Vocês têm 
tempo para preparar velas adequadas 
e ganhar uma vantagem sobre seu alvo, 
aumentando em 50% sua velocidade em 
tempo de viagem e atualizações de posição 
durante perseguições e combate.
10-12: Tempo bom, tudo normal.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Uma tempestade tem início, mas os 
jogadores têm +3 em todas as rolagens.
Calmaria, a embarcação não tem 
ventos para navegar.
Tempo bom, mas avança ou cria uma 
Ameaça “furacão tropical”.

5-: O Mestre decide se o Galeão é pego por 
uma tempestade ou calmaria.

Ação Naval: Perseguição
Quando o Galeão está perseguindo um 
alvo ou sendo perseguido, todos os 
personagens jogadores trabalhando nas 
cordas, velas e timão devem fazer essa 
rolagem repetidas vezes até entrarem 
em distância de combate, ou finalmente 
se distanciar em definitivo se estiverem 
fugindo.
Não é necessário quantificar uma distância 
exata em metros. Apenas considere os 
quadrantes determinados na cartilha do 
Galeão. São 6 direções, divididas em três 
distâncias: perto, médio, longe. Qualquer 
coisa maior que longe, considere que o 
alvo está fora de alcance, e uma nova caça 
precisa ser feita para encontrá-lo.
O Navegador deve considerar a velocidade 
do alvo ao atualizar distâncias.

13+: O Galeão embala. O jogador pode 
reduzir ou aumentar em até duas distâncias 
a posição do alvo em relação ao Galeão.
10-12: O jogador reduz ou aumenta a 
posição do alvo em uma distância.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O alvo se prepara. O jogador move 
o alvo em uma distância, mas em 
todas as próximas rolagens, inclusive 
combate, os jogadores rolam com -3.
O Mestre move o alvo uma distância.
A perseguição continua sem alterar a 
distância.

5-: O Mestre pode mover o alvo duas 
distâncias, e ainda avança uma ameaça.

Tempestade
O mar é um inimigo muitas vezes mais 
cruel do que qualquer navio pirata. Este 
é um evento especial, que envolve várias 
rolagens seguidas e pode dar muito 
poder ao Mestre de História. Isso se não 
conseguir afundar o Galeão por si só.
Tempestades no Caribe muitas vezes se 
formam muito rapidamente, e pegam 
desprevenidas qualquer embarcação, 
mesmo as mais experientes. Porém o 
Mestre pode reservar uma Ameaça para 
criar um furacão, e tornar uma tempestade 
algo muito mais difícil de lidar.

Preparação
Os tripulantes já sabem que terão de 
enfrentar a tempestade, então têm alguns 
instantes para se preparar. Cada tripulante 
pode escolher se amarrar à embarcação e 
não tomar Ações até o fim da tempestade, 
ou correr o risco de ser lançado ao mar 
sempre que alguma Ação assim sugerir.
O Capitão deve escolher a postura das 
velas da embarcação:

Içar velas: Vocês arriscam danificar 
os mastros e velas, mas visam sair o 
mais rápido possível daqui.
Aquartelar velas: O navio fica à 
deriva, confiando em sua resistência, e 
a tripulação se concentra em se proteger.
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Ação: Enfrentando a tempestade
A tempestade acontece em rodadas, e 
todos os jogadores precisam fazer esta 
mesma Ação, mesmo se seus personagens 
estiverem amarrados. Se todos os jogadores 
forem bem sucedidos em uma mesma 
rodada, o Galeão sai da área da tempestade. 
Porém se qualquer um deles tirar menos 
que 9 em qualquer resultado, a tempestade 
segue por mais uma rodada, e todos terão 
de rolar novamente.
Tripulantes amarrados não correm o 
risco de serem lançados ao mar. Além 
disso somam +3 para esta Ação. Sempre 
que tripulantes forem lançados ao mar, 
comece pelos sem nome, depois nomeados, 
e só então personagens jogadores.
Quaisquer outras Ações são realizadas 
com uma penalidade de -3 na rolagem. 
Iniciar reparos, trocar a postura das velas, 
resgatar companheiros, ou até Ações de 
combate, se for o caso. Outras Ações só 
podem ser feitas após esta rolagem.
Não se soma qualquer Perícia nesta rolagem.
13+: O marujo parece bem equilibrado. Ele 
pode oferecer um de seus dados a outro 
jogador, mesmo jogadores que já rolaram, 
para incrementar seus resultados. O 
jogador devolve o dado após a rolagem. Se 
nenhum outro jogador rolar menos de 10 
nesta rodada, o Galeão sai da tempestade.
10-12: Tudo parece bem, e a tempestade 
segue. O marujo recebe um ferimento. Se 
nenhum outro jogador rolar menos de 10 
nesta rodada, o Galeão sai da tempestade.
6-9: A tempestade irá continuar por mais 
uma rodada além desta, independente do 
resultado de outros jogadores. O marujo 
recebe um ferimento, e o Mestre pode 
escolher entre:

5 tripulantes são lançados ao mar. Se 
as velas estiverem içadas, o mastro 
recebe dano.
O marujo recebe um ferimento. Se não 
estiver amarrado, é lançado ao mar.
Dano no casco do Galeão.

5-: O marujo é ferido gravemente, caindo 
desacordado. Se não estiver amarrado, 

alguém precisa garantir sua segurança até 
o fim da rodada, amarrando-o ou levando-o 
para baixo do convés. Se ninguém puder 
fazê-lo, na próxima rodada, ao invés de 
fazer este rolamento, ele é lançado ao 
mar. Além disso, o Galeão agora navega 
em direção ao olho do furacão.

O olho do furacão
Se qualquer jogador rolar 5 ou menos ao 
enfrentar a tempestade, o Galeão segue 
para o olho do furacão, a pior coisa que 
poderia acontecer. Não há opção senão 
aquartelar velas. Caso tenham entrado 
ainda de velas içadas, as rolagens de cada 
jogador é feita com -5 de penalidade.
Não importam os resultados: os jogadores 
precisam resistir 5 rodadas até a 
tempestade acabar. Caso a tempestade 
seja uma Ameaça, some um número de 
rodadas extras igual à sua força. 
Se alguém desejar fazer alguma outra 
Ação, como por exemplo aquartelar velas 
ou resgatar um companheiro caído, eles 
recebem -5 de penalidade.
Não se soma qualquer Perícia nesta rolagem.
13+: O marujo consegue se proteger.
10-12: O Galeão recebe um dano. O marujo 
recebe um ferimento.
6-9: O marujo recebe um ferimento, o 
Galeão recebe um dano, 3 tripulantes são 
lançados ao mar, e o Mestre escolhe entre:

Mais um dano no Galeão.
Parte da carga começa a cair do navio. 
O Mestre deve escolher se perdem um 
tesouro ou se cria uma nova escassez.
O marujo é lançado ao mar.

5-: Se qualquer jogador rolar 5 ou menos, 
a cena se encerra automaticamente. Uma 
onda gigantesca ergue-se em frente ao 
Galeão. É a última coisa que todos vêem 
antes dela engolir e virar o navio. A 
tripulação desperta com o navio aterrado 
em uma praia desconhecida, com danos 
em todas as áreas. Todos que tinham 5 ou 
mais ferimentos morreram afogados ou 
se perderam no mar. Apenas dois terços 
da tripulação restante sobreviveu. Eles 
possuem escassez de água e comida.
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Calmaria
O oposto da Tempestade. Vocês não têm 
ventos e estão completamente parados no 
mar por um tempo, talvez até dias.
Toda manhã e ao fim da tarde alguém deve 
fazer uma rolagem de Avaliar Clima. É 
necessário rolar um 13+ para trazer bons 
ventos e tirar o Galeão desta área (10-12 ou 
6-9 não os removem da calmaria). A cada 
dois dias passados, uma nova escassez 
surge a bordo e o Mestre pode avançar 
uma ameaça à sua escolha.
O Carpinteiro pode iniciar um projeto para 
causar dano nos mastros ou casco do navio 
e usar a madeira para fabricar remos. Se 
isso for feito, execute a Ação de Avaliar 
Clima normalmente (sem as penalidades 
para 10-12 e 6-9, citadas anteriormente).

Cozinheiro
O Cozinheiro não somente mantém 
os piratas nutridos como é também o 
responsável pelos suprimentos à bordo. 
Isso significa anotar o que há na área 
de carga do navio, a carência de algum 
recurso (quando houver) e os tesouros 
acumulados. Na cartilha do Galeão há 
uma área destinada a isso.
Ao contrário das demais, a cartilha do 
Cozinheiro é a única que apenas possui 
uma página (não possui frente e verso).

Escassez
Em Contos do Galeão não se anota contagem 
de recursos. Entende-se que existe estoque 
razoável de água, alimentos, munição, 
etc, até que algo determine a escassez de 
alguma coisa. Algumas vezes podem ser 
até recursos substituíveis, como algum 
tipo especial de comida. Outras vezes algo 
não comprometedor, como a falta de rum.
Algumas ações não especificam qual 
recurso se torna escasso. Caso for, o 
Mestre, ou quem for indicado pela Ação em 
questão, deve escolher o mais adequado 
dentro da lista a seguir:

Água potável
Armas pessoais
Canhões
Comida
Cordas
Madeira para reparos
Pano para velas
Pólvora
Medicamentos
Rum

Cordas, madeira e pano impedem reparos 
no Galeão. Sem pólvora e armamentos não 
há como entrar em combate. Não existem 
mecânicas ou penalidades específicas 
nas regras, mas assim que começa uma 
escassez espera-se que os jogadores 
comecem a fazer algo sobre. Uma 
tripulação sem água potável, por exemplo, 
não deveria ser capaz de sobreviver em 
alto mar por muitos dias, então espera-se 
que os jogadores abandonem seus planos 
para ir em busca de água. Porém, claro, o 
Mestre de História pode utilizar escassez 
como ideias para novas Ameaças, e aí sim 
torná-las um problema real.

Missões em busca de suprimento
O Navegador possui regras para organizar 
missões em busca de tesouros, mas o 
Cozinheiro pode sugerir missões em busca 
de suprimentos utilizando a mesma Ação. 
Considere a comparação abaixo:

Tesouro fraco: Não é o suficiente para 
sanar a escassez, mas a tripulação terá 
o suficiente para mais alguns dias de 
viagem.
Tesouro médio: A escassez é sanada. 
Caso seja uma Ameaça, ela perde 1 de 
força.
Tesouro valioso: Além de sanar uma 
escassez, a quantidade de recurso 
conquistado pode ser trocado ou 
vendido como um tesouro fraco. A 
área de carga ficará lotada com caixas 
ou barris. Caso seja uma Ameaça, ela 
é vencida e precisa ser removida da 
ficha do Mestre.
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Ação: Improvisar recursos
A tripulação pode ser obrigada a ter 
que improvisar recursos, buscando 
na natureza ou adaptando recursos 
disponíveis, caso não tenham tempo ou 
saúde para uma missão. Desfiar tecidos 
para fazer cordas, pescar ou caçar em 
terra, colher frutas, derrubar árvores, 
ou até fazer armas com restos de metal, 
pedra e madeira.
O jogador que executar a Ação deve descrever 
a solução encontrada e os resultados.
Role a ação somando a Perícia adequada 
à solução encontrada pelo jogador.
13+: Os tripulantes descobrem uma 
forma de produzir esse recurso em maior 
quantidade. Caso se dediquem a trabalhar 
na região por uma semana, eles são capazes 
de gerar recursos o suficiente para criar 
carga extra e lotar o Galeão, carga esta 
que pode ser vendida ou trocada como um 
tesouro fraco. Se a escassez era também 
uma Ameaça, ela precisa ser apagada da 
ficha do Mestre.
10-12: Caso seja uma Ameaça, ela perde 
-1 de força e é considerada vencida 
temporariamente, reiniciando sua barra 
de progresso. Se for apenas uma escassez 
comum, o recurso volta a ficar farto e não 
é mais uma escassez.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

A escassez é eliminada. Caso seja uma 
Ameaça, ela ganha +1 de força, mas 
seu progresso reinicia do zero.
A escassez é eliminada, mas todos 
estão exaustos com o trabalho, e 
recebem -3 em todas as Ações até 
poderem descansar adequadamente.
A tripulação não encontra nada. Esta 
Ação só pode ser refeita a partir de 
amanhã, e carece de uma solução ou 
método diferente.

5-: O recurso improvisado machuca ou 
adoece alguém. Além de não resolver 
o problema, avance ou crie uma nova 
ameaça relacionada à escassez ou à 
tripulação.

Comprando recursos
Comprar aquilo que se pode ter de graça 
é certamente algo não muito querido por 
nenhum cão do mar. Porém, por diversas 
vezes não há outra solução, e os tripulantes 
decidem negociar seus tesouros ou outros 
recursos. Boa parte das negociações nas 
Caraíbas são feitas através de escambo, 
ou seja, negociar carga por carga sem o 
intermédio de uma moeda.
Quando negociando com outros 
indivíduos, é natural que as partes 
tentarão conquistar vantagens em suas 
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negociações. Trocar recursos não é 
uma regra per se, como a mecânica de 
Barganhas, mas os jogadores podem 
utilizar a lista abaixo como referência 
para calcular o que pode ser trocado ou 
comprado por um tesouro:

Extinguir recurso em troca de outro.
Tesouro fraco: pode ser trocado por 
uma arma ou equipamento de boa 
qualidade (soma +1 em rolagens com 
ele); reparo de um dano no Galeão; 
contratar um tripulante especialista 
(tem uma perícia e um nome); um 
par de canhões; roupas de gala para 
5 pessoas; recursos em escassez por 
alguns dias.
Tesouro médio: melhoria no Galeão; 
um bote salva-vidas; elimina a 
escassez de um recurso; o ingresso em 
um baile realizado pelo governador 
de uma cidade de médio porte.
Tesouro valioso: reforma completa 
do Galeão; aposentar um único 
personagem com uma vida razoável; o 
ingresso em um baile do governador de 
Porto Real, Havana ou São Martinho.
2 tesouros valiosos: aposentar um 
único personagem com uma vida de 
luxo; comprar uma caravela ou fragata.

Artilheiro
O Mestre de Artilharia é responsável 
pela guerra, suas roupas constantemente 
cheiram a sangue e pólvora.
Qualquer personagem pode operar um 
canhão, ou atirar uma arma. Piratas 
costumam sacar armas a qualquer chance 
de violência, mas isso não significa 
que um combate realmente teve início. 
Bravatas e ameaças se enquadram como 
Ações Sociais, portanto usam as Ações da 
cartilha de Contramestre, mas somando 
suas armas como bônus (como indicado 
na cartilha).
Cada Ação de combate não se limita a um 
único ataque, mas sim a resolução de toda 
uma cena, e o desenrolar de toda a luta.

Existem dois tipos de Ações de combate: 
quando o personagem ataca sem chance 
de retaliação, como em um assassinato 
na surdina, ou quando a Ação desenrola 
em uma luta ou troca de tiros, e existe a 
chance de retaliação. O mesmo vale para 
Ações Navais de combate do Galeão.

Ação: Ataque surpresa
Se o pirata tem a chance de matar ou 
incapacitar com um único golpe um 
oponente desavisado, ou talvez desarmá-
lo, isso não é um combate: é um ataque 
surpresa. Não necessariamente precisa 
haver a chance de revide, que pode 
acontecer em uma próxima Ação caso o 
ataque surpresa não seja suficiente para 
eliminar o oponente.
Esta Ação é rolada com Perícia de 
Combate, ou Furtiva, caso aplicável.
13+: O personagem abate, incapacita, 
ou destrói o alvo, e não é percebido 
imediatamente.
10-12: O personagem abate, incapacita, 
ou destrói o alvo, mas é detectado por 
terceiros ou deixa pistas que podem 
ajudar a identificá-lo depois.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O personagem atinge o alvo, mas sem 
matar ou concluir sua intenção, e é 
detectado logo depois. Possivelmente 
um combate ou perseguição se inicia.
O personagem erra o alvo, que se 
assusta com o ataque, mas não percebe 
de onde veio ou quem o executou.

5-: O personagem erra o alvo e ainda 
é detectado. Imediatamente vários 
oponentes se dirigem em sua direção, ou 
o próprio alvo inicia um combate.

Ação: Combate
Espadas, machados, pistolas ou até 
bombas lançadas à mão. Tudo que 
envolve combate armado, a não ser com 
canhões, entra nesta categoria. Se existe a 
chance do personagem atacado revidar e 
ferir o executor da Ação, esta é a Ação a 
ser usada.
Caso mais personagens estejam em 
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combate simultaneamente, por exemplo 
quando toda a tripulação está enfrentando 
um bando inimigo, cada jogador envolvido 
precisa rolar a mesma ação. Além 
disso, os jogadores precisam qualificar 
qual dos lados está em vantagem, seja 
por ter maiores números ou melhores 
equipamentos e armas, e aplicar bônus 
à rolagem. Da mesma forma, lutar em 
posições ou situações desvantajosas 
devem aplicar penalidades. Independente 
da situação, cada fator deve agregar 
apenas +1 de bônus.
13+: O combate deve ser vencido sem 
muitas dificuldades. O jogador pode 
emprestar um dado a outro jogador 
participando do combate que ainda não 
rolou ou melhorar um resultado ruim.
10-12: O personagem recebe um ferimento. 
A menos que outro jogador participando 
tenha tirado 13+, o combate acaba sem 
vencedores, ou é rolado novamente para 
continuar.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O mesmo resultado da opção 10-12, 
mas personagens jogadores recebem 
mais um ferimento adicional e 
um tripulante morre, se houver 
tripulantes em combate.
Os personagens chegam a um impasse 
por alguma razão, e o combate não 
tem como continuar a menos que 
outro tipo de Ação seja feita. Uma Ação 
Social, por exemplo.

5-: O personagem é ferido mortalmente,  
personagens jogadores recebem dois 
ferimentos, e 3 tripulantes são mortos, se 
houverem tripulantes em combate. Ainda 
pode se arrastar e falar, mas precisa de 
tratamento médico dentro de poucas 
horas para não morrer.

Ação Naval: Fogo!
O Galeão e outro navio abrem fogo 
um contra o outro. Para usar esta 
ação, as embarcações precisam estar 
emparelhadas lado a lado, trocando 
baterias de tiros de canhão. A Ação só 
pode ser realizada caso o Galeão possua 
tripulação suficiente para operar seus 

canhões continuamente.
A diferença de tamanho e quantidade 
de canhões entre o Galeão e a outra 
embarcações é fundamental ao determinar 
a quantidade de dano que cada embarcação 
é capaz de causar durante o mesmo tempo. 
Se um navio é pelo menos a metade do 
tamanho do Galeão, reduza pela metade 
o dano recebido. A diferença de canhões 
é calculada em múltiplos de 50%: se um 
navio possuir 50% a mais de canhões do 
que o outro, causa +1 de dano; se possuir 
o dobro causa +2 de dano; e por aí vai. 
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Esse dano extra é causado mesmo se a 
consequência da Ação determinar que 
apenas o outro lado causa dano.
Na cartilha do Galeão também existem 
marcações de distância que definirão 
bônus para a rolagem. Nenhum bônus 
quando está perto, -3 à distância média, e 
-10 à distância longe.
Todos os jogadores com personagens 
operando canhões fazem a rolagem até 
que um dos navios seja destruído ou o 
Capitão ordene uma invasão. 
Esta rolagem é feita somando Perícia Naval.
13+: O navio inimigo recebe 2 danos.
10-12: O Galeão e o oponente recebem 1 
dano.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O Galeão e o navio oponente recebem 
2 danos.
O Galeão causa 1 dano no oponente, 
mas perde 10 tripulantes.
O Galeão recebe 1 dano.

5-: O Galeão recebe 3 danos. 20 tripulantes 
morrem no combate.

Ação Naval: Ataque especial
Esta é uma Ação para toda situação que 
difere do combate naval convencional 
contra outra embarcação.
Isso pode acontecer caso o oponente 
não esteja alinhado para revidar, ou o 
Artilheiro queira usar munição especial, 
como bolas acorrentadas ou estilhaços.
Também deve ser usada caso o Galeão 
não possua tripulação suficiente para 
alimentar os canhões durante um combate 
contínuo, realizando apenas uma salva de 
tiros ou fazendo algo específico antes de 
serem fuzilados.
Esta Ação é rolada com a Perícia Naval.
13+: A tripulação dá dano ou consegue o 
efeito desejado. Para a próxima cena que 
envolva o alvo atacado, seja perseguição, 
combate, ou o que for, os jogadores 
possuem um bônus extra de +1.
10-12: A tripulação dá dano ou consegue 

o efeito desejado, mas os jogadores terão 
uma penalidade de -1 na próxima cena 
que envolva o alvo atacado.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

A Ação é bem sucedida, mas algo ruim 
acontece no Galeão. O Mestre deve 
considerar a lista de Barganhas leves 
para escolher uma consequência.
A Ação não é bem sucedida.

5-: A Ação não é bem sucedida e o 
personagem, por alguma razão, é ferido 
no processo. Talvez por uma retaliação 
inesperada, ou por mal funcionamento do 
equipamento, ou sabotagem.

Carpinteiro
O Carpinteiro é quem cuida do Galeão, 
que conhece cada uma de suas partes, e 
tem maior cuidado com sua segurança 
e manutenção. Além disso, também é 
responsável por arquitetar melhorias no 
navio, como alterar seu peso, encouraçar 
o casco, melhorar as velas, etc.
É seu papel pressionar os personagens 
jogadores a abdicarem um pouco do valor 
de recompensa acumulada para investir 
um pouco em melhorias, tanto para 
garantir uma viagem mais segura como 
também mais confortável.

Dano e as Áreas do Galeão
O navio possui determinadas áreas onde 
se divide o trabalho do Carpinteiro. O 
tempo de trabalho e recursos necessários 
são calculados baseados na quantidade de 
áreas a serem reparadas.
Toda vez que o Galeão recebe dano, o 
Carpinteiro precisa marcar uma das áreas 
danificadas. Normalmente a própria Ação 
determinará qual área foi danificada, mas 
caso uma área já esteja danificada ou por 
qualquer outra razão, o Carpinteiro pode 
explicar como outra área acabou sendo 
danificada. Isso pode se dar por explosões, 
uma bola de canhão ricocheteando e 
mudando o alvo, ou varando o casco do 
navio passando por áreas diferentes.
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Ao todo o Galeão é dividido em onze áreas:
Casco, dividido em 4 partes: Proa, 
Popa, Estibordo e Bombordo. Se os 
quatro estiverem danificados, o Galeão 
precisa de reparos imediatos ou irá 
afundar durante a próxima cena.
Mastros, 3 em linha: Quanto menos 
mastros, menor a velocidade do navio. 
Se o mastro central for derrubado, o 
Ninho é destruído também.
Leme: Dano impede o navio de fazer 
curvas.
Ninho: Dano mata instantaneamente 
os tripulantes que ali estiverem, e 
impede o navio de fazer caças.
Convés: O deque aberto. Dano faz com 
que todas as Ações de Marujo sejam 
feitos com -1 em rolagens.
Castelo de popa: Superestrutura 
em que se localizam os aposentos do 
Capitão e Contramestre.

Melhorias
O Carpinteiro pode sugerir melhorias no 
Galeão, ao custo de tesouro. Cada melhoria 
custa um tesouro fraco, ou um tesouro 
médio se contratarem uma doca seca, 
tornar um recurso escasso (como velas ou 
madeira), ou os jogadores podem fazer uma 
missão em busca dos recursos necessários 
utilizando a cartilha do Cozinheiro.
Cada área do navio pode receber uma 
melhoria, e toma uma semana de trabalho 
da tripulação até ficar pronta. Trabalhar 
em uma doca seca reduz o tempo de 
trabalho necessário para dois dias. As 
melhorias podem ser de 3 tipos:

Resistência: A área é coberta ou 
tem suas peças substituídas por 
camadas de madeira e/ou metal para 
aumentar sua resistência. Receber um 
dano destrói a melhoria ao invés de 
danificar o Galeão, como um escudo.
Qualidade: A área ou equipamento 
é melhorada para desempenhar sua 
função de melhor forma ou criar uma 
nova especialidade no navio. Canhões 
melhores, novos equipamentos, mais 
conforto, qualquer coisa que esteja 

relacionada a uma possível rolagem de 
dados. Cada melhoria pode conceder um 
bônus de +1 em qualquer rolagem em 
que o jogador puder justificar como a 
melhoria interfere em seu desempenho.
Expansão: O Galeão pode ser adaptado 
para receber mais bocas de canhão, ou 
mais redes para tripulantes, em custo 
de área de carga.

Caso queiram, os jogadores podem 
trocar um tipo de melhoria por outro. 
Novamente, uma semana de trabalho será 
necessária para os trabalhos.
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Ação: Inspeção de rotina
Uma inspeção é a Ação que descobre 
falhas na estrutura do navio e orienta a 
manutenção feita pelos Marujos. Para 
evitar sabotagens do Mestre, normalmente 
deve ser realizada sempre que o Galeão 
inicia viagem e após cada combate, em 
cada área do navio. Além disso, não é 
possível realizar projetos ou reparos sem 
uma inspeção prévia na área.
A Ação normalmente é rolada apenas pelo 
Carpinteiro, coordenando os marujos. São 
necessários 2 tripulantes para inspecionar 
uma área, tomando um período de 
trabalho. Ou seja, para inspecionar todo 
o Galeão em um único período,  em 
uma única rolagem, são necessários 20 
tripulantes. Caso tripulantes precisem de 
mais um período para continuar a vistoria 
em outras áreas, o Carpinteiro precisa 
rolar novamente.
Se houverem personagens jogadores 
participando na vistoria, cada um deles 
também será obrigado a rolar junto ao 
Carpinteiro. Sua rolagem afetará apenas a 
área para a qual foi designado.
A Ação é rolada com Perícia Naval.
13+: Tudo está perfeito e não precisa ser 
inspecionado novamente até a próxima 
viagem ou combate. O Carpinteiro pode 
marcar em sua cartilha um visto sobre 
cada área. Áreas recém vistoriadas não 
podem ser alvejadas por ações diretas da 
Pilha de Desgraça.
10-12: A menos que outro marujo  também 
inspecionando diga o contrário, essa 
área precisa de manutenção. O jogador 
descreve o que parece estar errado.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Duas áreas precisam de manutenção.
Os tripulantes inspetores em uma área 
se ferem em um acidente. Aquela área 
precisa de manutenção.

5-: Ao invés de manutenção, uma área 
na verdade está danificada, e precisa de 
reparos. O Mestre cria uma nova ameaça, 
ou a avança, relacionada à estrutura ou 
história do Galeão.

Ação: Reparos a bordo
Reparos são feitos quando uma área está 
danificada. É um processo que toma um 
bom tempo e precisa ser feito com calma, 
principalmente se feito em alto mar. Reparar 
uma área demora uma semana, e precisa 
de 5 marujos dedicados. Com 10 marujos, os 
reparos podem ser feitos em 3 dias.
Os jogadores podem utilizar uma doca seca 
para fazer os reparos. Em uma doca seca, 
uma área é reparada por dia, independente 
do número de marujos trabalhando.
O Carpinteiro deve fazer uma rolagem 
para cada área reparada. Caso um dos 
personagens jogadores esteja envolvido 
nos reparos, ele também precisa fazer 
a mesma rolagem, e apenas são bem 
sucedidos se todos os envolvidos tiverem 
sucesso.
A Ação é rolada com Perícia Naval.
13+: A menos que outro jogador falhe em 
sua rolagem, o dano é reparado.
10-12: O dano será reparado, mas tomará 
dois dias a mais de trabalho por sua culpa.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Os reparos não foram concluídos por 
culpa deste marujo, e o tempo foi 
perdido.
Os recursos necessários estão se 
extinguindo. Eles reparam o dano, mas 
o Cozinheiro adiciona uma escassez de 
um recurso relevante, como madeira, 
se for o caso.
Os reparos são feitos, mas os 
tripulantes trabalhando se ferem em 
um acidente.

5-: Os reparos não foram concluídos por 
culpa deste marujo, e o tempo foi perdido. 
O Mestre pode avançar uma ameaça 
qualquer devido à demora.

Ação: Reparos emergenciais
Durante um combate, ou uma tempestade, 
ou quando não há tempo para inspeções. 
O navio precisa continuar flutuando, 
a qualquer custo. Esta Ação funciona 
redirecionando danos de uma área para 
outra, ou gerando escassez de recursos 
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para evitar o pior a bordo. O Carpinteiro 
precisa determinar antes da Ação qual 
desses dois métodos será utilizado.
Serão necessários 10 tripulantes para realizar 
esta Ação. Ao iniciar reparos emergenciais, 
os tripulantes que forem designados para a 
ação não poderão fazer outra coisa até o fim 
da cena, ou seja, não podem ser contados 
para novas Ações a bordo. Se personagens 
jogadores forem designados para a Ação, 
eles também precisarão fazer a rolagem 
além do Carpinteiro.
A Ação é rolada com Perícia Naval.
13+: O dano é reparado. Até o final da 
cena, a área reparada não pode receber 
dano. Caso os recursos forem removidos 
de outra área do Galeão, esta outra área 
não pode ser reparada até a próxima cena.
10-12: O dano é reparado. Caso a área 
receba novo dano (caso possa receber 
dano), todos os tripulantes trabalhando 
nos reparos são feridos, e precisam de 
atendimento médico. 
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Os reparos são feitos, mas, além de 
extinguir recursos, outra área será 
danificada, ou vice-versa.
Os reparos são feitos, mas todos os 
tripulantes trabalhando nos reparos 
são feridos.
Os reparos não são feitos, mas os 
recursos e outras áreas permanecem 
como estão.

5-: Os reparos não são feitos, todos os 
tripulantes são feridos. O Mestre cria uma 
nova ameaça, ou a avança, relacionada à 
estrutura ou história do Galeão.

Marujo
Todo tripulante do Galeão é também 
um marujo, e por isso esta cartilha é 
disponível a todos. Diferente das demais, o 
Marujo não é uma Função que é mantida 
por alguém: todos são responsáveis pelas 
mecânicas do Marujo.
Os jogadores podem imprimir mais de 

uma cartilha Marujo, ou compartilharem 
a mesma.
Na cartilha do Marujo estão algumas Ações 
e dicas básicas do jogo, aquelas que forçam 
os jogadores a rolar dados constantemente 
e dão movimento à história.

Manutenção
Assim como o Galeão precisa de 
manutenção, os equipamentos dos piratas 
também precisam estar em boas condições.
A manutenção de seu equipamento 
pessoal é de responsabilidade de cada, e 
raramente navios possuem tripulantes 
dedicados a vistoriar o equipamento 
de toda a tripulação. Porém, através do 
Acordo de Pirataria, alguém pode se 
tornar responsável por vistoriar todos os 
equipamentos a bordo.
Executar uma ação com um equipamento 
sem manutenção dá abertura para que o 
Mestre gaste um dado para zerar o valor 
de dados em sua rolagem. 

Ação: Manutenção do Galeão
Os marujos precisam manter o Galeão 
sempre em bom estado, para garantir que 
suas viagens sigam sem problemas. Já 
existem perigos demais no mar por si só, e 
ter o próprio Galeão como um problema é 
algo que ninguém gostaria.
O Carpinteiro possui regras para fazer 
vistorias a bordo, e assim que um problema 
é identificado, uma manutenção precisa 
ser feita. É necessário deixar 5 tripulantes 
dedicados à manutenção durante um 
dia inteiro. Caso um dos personagens 
jogadores esteja presente, ele será 
responsável pela rolagem. Se houverem 
mais personagens jogadores presentes, 
cada um fará uma rolagem. Se não houver 
nenhum personagem jogador presente, o 
Carpinteiro rola sozinho.
A Ação é rolada com Perícia Naval.
13+: Tudo certo. O Carpinteiro deve marcar 
a área do Galeão como vistoriada em sua 
cartilha, a menos que outro jogador não 
tenha sucesso.
10-12: A área apenas pode ser marcada 
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como vistoriada se outro jogador tiver 
tirado 13+. Se este era o único jogador 
realizando a Ação, o Carpinteiro precisa 
realizar nova vistoria em um período 
próximo para averiguar se a manutenção 
foi bem feita.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

A área é consertada, e o Carpinteiro 
pode marcá-la como vistoriada, 
mas o Mestre avança uma Ameaça 
relacionada ao Galeão.
O Carpinteiro terá de ordenar uma 
nova vistoria em um período futuro, 
que será realizada com -3 em sua 
rolagem.
A área do Galeão recebe um dano.

5-: A área do Galeão recebe um dano. O 
Mestre avança uma Ameaça relacionada 
ao Galeão.

Ação: Manutenção de armas e 
equipamentos
Alguns fazem a própria manutenção, 
outros preferem deixar para alguém mais 
experiente. A rolagem não precisa ser 
feita para cada equipamento, apenas por 
pessoa executando a Ação durante um 
período.
Um marujo consegue fazer manutenção 
no equipamento de até 10 pessoas durante 
um período. Nem todos os tripulantes 
a bordo estão perfeitamente armados 
ou sempre fazem a manutenção de seus 
equipamentos, mas os personagens 
jogadores podem sofrer com isso. 
Principalmente pistolas e rifles têm o 
constante hábito de falhar em momentos 
preciosos.
A Ação é rolada com Perícia de Combate.
13+: Todo o equipamento está de acordo, 
e não pode ser sabotado pelo Mestre até o 
próximo combate ou viagem.
10-12: O marujo sabe que a manutenção 
não foi bem feita. O equipamento não 
soma bônus em rolagens, e o marujo 
precisará gastar um novo período para 
refazer sua manutenção.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O equipamento não pode ser sabotado 
pelo Mestre, mas recebe -1 em rolagens 
até a próxima manutenção.
O equipamento não foi verificado 
adequadamente, mas quem o fez não 
percebe isso. O Mestre pode sabotá-lo.

5-: O equipamento é destruído.

Ferimentos
Um personagem não morre por acúmulo 
de ferimentos, mas cada ferimento 
dificulta o sucesso do combate. Para cada 
ferimento em um personagem, ele causa 
uma penalidade de -1 para qualquer 
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rolagem da qual participar, mesmo 
ações em grupo. Personagens apenas 
morrem por efeito direto de uma Ação, 
que determine especificamente como ele 
morreu, ou por meio de uma Barganha.
Personagens feridos precisam receber 
atendimento médico e ficar em repouso, 
curando um ferimento por dia. Com a 
Ação de tratamento, jogadores podem 
curar mais ferimentos além deste.
Quaisquer tripulantes não jogadores são 
retirados de ação ao receber qualquer 
ferimento e ficam de cama. Claro, se eles 
se ferirem em combate precisarão ser 
arrastados para um lugar em segurança.

Ação Médica: Tratando 
ferimentos
Em navios piratas não era muito comum 
a existência de “médicos” a bordo. O que 
acontecia era a transmissão verbal de uma 
vivência de experiências acumuladas, ou a 
própria experiências dos marujos. Piratas 
mais velhos costumam ter visto mais 
coisas e por isso estão mais preparados 
para lidar. Ainda assim, o método mais 
comum para qualquer mazela é apenas 
deixar o marujo de repouso.
Marujos mais experientes provavelmente 
aprenderam, talvez em serviços militares 
ou convivendo com especialistas, 
alguns procedimentos rudimentares, 
normalmente envolvendo talas simples, 
limpeza da área afetada, ópio ou álcool 
como analgésicos, sangrias, e amputações.
O rolamento de Perícias Médicas é um 
dos mais específicos do jogo, possuindo 
esta única Ação que a utilize. Ela deve ser 
rolada para cada personagem com nome, 
ou uma única rolagem para atender todos 
os tripulantes sem nome.
Considere o ferimento removido 
diariamente quando em repouso à parte 
dos removidos pela Ação.
13+: Se continuar em repouso durante 
o dia, ele remove mais 5 ferimentos 
acumulados. Se houverem ainda mais 
ferimentos, outra rolagem apenas pode 
ser feita no dia seguinte.

10-12: Mais 1 ferimento é removido. Outra 
rolagem apenas pode ser feita no dia 
seguinte.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Remove mais 1 ferimento mas terá que 
ficar dois dias em repouso até poder 
receber outra rolagem de tratamento.
Não remove nenhum ferimento 
adicional hoje, mas amanhã pode 
tentar outra rolagem de tratamento.
Acumula um novo ferimento, por 
conta do mal tratamento. Uma nova 
rolagem de tratamento pode ser 
feita imediatamente, para conter a 
complicação.

5-: Infelizmente o personagem não 
sobreviveu. No caso de um grupo de 
tripulantes sem nome, metade deles 
morrem. O Mestre avança uma ameaça.
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Origens
Todo jogador, com exceção do 
Mestre da História, deve escolher 
uma das cartilhas de Origem antes 
de começar o jogo. Esta origem

define quem era o personagem antes de 
chegar ao Galeão, como ele vota no Acordo 
de Pirataria, e também uma peculiaridade, 
uma “habilidade” especial, que apenas ele 
pode executar.
Cada cartilha possui opções de 
personalização do personagem, os 
Antecedentes, que afetarão as condições 
iniciais do Galeão, perícias, e recursos 
disponíveis inicialmente. Outras 
características especiais, como bônus 
especiais em rolagens, devem ser anotados 
na área próxima às perícias.
Por padrão, o ideal é que os jogadores 
não repitam as mesmas Origens, cada 
um escolhendo uma diferente. Porém 
os jogadores podem imprimir mais 
cópias das mesmas para criar histórias 
específicas. Não há nenhuma regra que 
os impeça. Pode vir a ser interessante 
uma tripulação composta apenas por 
bucaneiros caribenhos, ou estrangeiros 
que, de alguma forma, tomaram esta 
embarcação ocidental.

Bucaneiro
Os bucaneiros são piratas naturais das 
Caraíbas, que nunca tiveram outra vida 
senão a liberdade do mar. Não têm muitas 
posses senão tudo aquilo que precisam 
para sobreviver: armas e rum.
Nenhum pirata originado em qualquer 
lugar entende mais dos segredos das 
águas e dos ventos caraíbas que um 
bucaneiro. Da mesma forma, também é 
completamente averso à vida em terra, 
a etiqueta da elite colonial, ou sequer a 
razão de se ter um trabalho convencional.
Ele normalmente não tem grandes desejos 
materiais, por mais que possa falar 
bastante em acumular e saquear riquezas. 
A fortuna acabará sendo um empecilho 
para seu meio de vida, e ele sabe disso. Não 
deseja outra vida senão a vida livre que só 
é possível por causa da pirataria. Isso não 
acontece simplesmente por questão de 
opção, o luxo de um miserável. Mas nestas 
ilhas, não existe outra opção. É isso ou 
viver servindo a um colono europeu, e para 
um bucaneiro isso é pior do que a morte.
É comum que bucaneiros tolerem deixar 
suas riquezas para seus Capitães, ou 
reinvestir no próprio navio que escolheu 
chamar de lar. Ele não teria muito mais 
o que fazer além disso, já que quaisquer 
posses em terra significaria afastá-lo do 
mar.
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Antecedente
O jogador escolhe uma das seguintes 
personalizações:

Ex-combatente: Serviu em algum 
navio militar ou força separatista. +1 
em Perícia de Combate, e +6 canhões 
para o Galeão.
Cicatrizes: É por sua causa, e o seu 
sacrifício, que o galeão está nas mãos 
do grupo. Isso te faz proprietário do 
Galeão. Ganha um dado de vínculo 
com todos os personagens jogadores. 
Acrescenta +2 tripulantes com nome 
no Galeão, personagens mais leais a 
ele que ao Capitão.

Nascido no mar: Marca +1 em Perícia 
Naval e melhorias para as velas do 
Galeão: +1 em qualquer rolagem que 
envolva sua movimentação.
Sobrevivente: Já sobreviveu a pelo 
menos dois naufrágios. +1 em Perícia 
Médica, e +1 para rolagens da Ação 
Improvisar Recursos.
Rato do mar: Marca +1 em Perícia 
Furtiva. Pode re-rolar uma rolagem 
envolvendo esta perícia uma vez por 
sessão.
Velho cão: Conhece cada marujo 
desde que começaram a velejar. +1 
em Perícia Social, e +5 tripulantes sem 
nome para o Galeão.

Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Vota Capitão e Contramestre 
recebem partes maiores, mas 
honestamente é indiferente a esse 
resultado, caso perca a votação.
Artigo 2: Possui um vício. O jogador escolhe 
um entre: Álcool, Jogos de Aposta, 
Música, Roubar, Sexo, Violência. Esta 
opção é marcada no Artigo 2, pois os outros 
se preocuparão com o bucaneiro. Escolher 
música aqui não faz dele um músico.
Além disso também marca Fugir do 
combate e Abandonar o meio de vida, 
que julga passível de punição severa.
Artigo 3: Vota Consumo apenas o 
necessário, sob o risco de punição grave caso 
consuma indevidamente. E também Toda 
arma é de responsabilidade de seu dono.
Artigo 4: Vota por todas as opções.
Artigo 5: Prefere missões mais longas, 
mas não irá se opor caso alguém demande 
missões curtas. Vota na opção já mais 
votada que lhe permita o maior tempo em 
mar.
Artigo 6: Tanto faz. Apenas quer voltar ao 
mar.

Peculiaridade
O bucaneiro é nascido e vivido no mar, e 
isso permite que ele desafie o impossível 
quando executando suas tarefas favoritas.
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Ao finalizar a criação do personagem, 
o jogador deve escolher uma perícia e 
circule-a. Toda vez que fizer um rolamento 
que a envolve, ele pode pegar um dado 
emprestado da Pilha de Desgraça para 
fazer o rolamento, devolvendo após o 
resultado. Caso um dos dados resulte em 
1 durante a rolagem, não é necessário 
devolver 2 dados. O dado que já seria 
devolvido de qualquer forma pode ser 
usado para pagar essa dívida.

Conquistador
A era dos Conquistadores chegou ao final, 
mas esse marujo acredita que ainda há 
muita terra a ser conquistada e explorada. 
Infelizmente as coroas européias não 
costumam mais financiar novas expedições, 
focados em fortalecer suas colônias já 
estabelecidas. Então a única solução 
é assumir a missão com as próprias 
mãos: criar um exército e seu próprio 
assentamento (ou tomar um existente).
São em sua maioria europeus de famílias 
que perderam poder nos últimos anos, e 
hoje estão à beira da pobreza. Saquear é 
provavelmente um mal necessário, mas 
o conquistador sabe que ainda existem 
riquezas naturais em terra que podem 
garantir seu passaporte de volta para o 
velho mundo. E para isso ele construiu 
uma vila na costa americana. Ele talvez 
descobriu uma mina ou possui algum 
contato com “selvagens”. O Galeão nada 
mais é que um degrau em sua missão 
de exploração, mas tantos miseráveis 
ignorantes podem ser úteis em sua missão.
No Galeão, o conquistador é a referência 
para missões em terra e sobrevivência. 
No mar, são normalmente excelentes 
navegadores e combatentes de longo 
alcance. Porém costuma ser odiado por 
seus companheiros a bordo, sempre 
arrogante e saudoso de luxos que nenhum 
marujo jamais sonhou.

Antecedente
Colonista: O conquistador cresceu 
em um assentamento. Em Ações para 
encontrar ou produzir recursos para 
sua vila, possui um bônus de +1. A 
produção de suprimentos e tesouros 
rende o dobro de recursos.
Covarde: Após matar o antigo 
proprietário da vila, a tomou para si. 
Marca +1 em Perícia Furtiva, e recebe 
+1 em Ações de Ataque surpresa. O 
Mestre começa o jogo criando uma 
nova Ameaça: família ou amigos do 
antigo proprietário.
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Explorador: Marca +1 em Perícia 
Naval, e pode re-rolar Reconhecimento 
ou Avaliar clima uma vez por sessão.
Missionário: Sua missão real nas 
Caraíbas é catequizar nativos e outras 
almas perdidas. Marca +1 em Perícia 
Social. O conquistador começa com 
a construção Capela, e toda vez que 
retorna com a tripulação para a vila, 
ganha 1 dado de vínculo com cada 
personagem jogador.
Nobre: Marca +2 em Perícia Social. 
Ele ainda possui respeito e admiração 
por sua nação, e a protege sempre 
que possível. Sempre que algum 
personagem arquitetar missões ou 
rolar ações contra navios da sua 
nação, ganha um vínculo com ele.
Poeta: Sua missão é escrever sobre a 
aventura a bordo do Galeão. Tem -1 
para todas as rolagens de Combate 
e Furtiva. Porém os piratas se sentem 
inspirados por seu trabalho. Ganha 2 
vínculos com cada personagem jogador, 
e todos ganham 1 com ele. Seu Galeão 
tem Reputação +1.

Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Vota por Paga-se o custo de 
um projeto e depois divide igualmente. 
Anuncie que todos os jogadores podem 
votar nesta opção ao invés das próprias, 
se quiserem.
Artigo 2: Marque apenas Roubar.
Artigo 3: Vota em Não há regulação 
de consumo e Toda arma é de 
responsabilidade de seu dono.
Artigo 4: Desde que para manter a 
segurança da vila, todas as punições 
podem ser justas.
Artigo 5: Preferirá ficar na vila, então 
vota na opção que parece render menos 
viagens, ou viagens mais curtas.
Artigo 6: Para efeitos deste artigo, se 
não houver um proprietário definido, o 
conquistador é considerado proprietário do 
navio. Não que seja mesmo o dono, mas é 
respeitado como uma autoridade. Marca o 
Proprietário define para todas as funções.

Peculiaridade
Quando chegou nas Caraíbas, o 
conquistador gastou tudo que tinha para 
a construção de uma pequena vila, onde 
pretende desenvolver um assentamento. 
É através dela que pretende levantar uma 
fortuna e retomar o respeito dos nobres 
de sua nação. Ele pode gastar tesouros 
médios para construir as seguintes 
estruturas, após um mês de obras (não é 
necessário deixar tripulantes na vila):

Armazém: Permite que se guarde 
até 400 toneladas em suprimentos, 
recursos e tesouros.
Capela: Usada para as preces locais 
e também para catequizar nativos e 
escravos. Garante +5 tripulantes por mês.
Fazenda: A vila produz um excedente 
de recursos toda semana, que pode ser 
trocado ou vendido como um tesouro 
fraco, ou restaurar uma escassez.
Fortificação: Com proteção extra e 
uma guarda local, foi possível expandir 
território. Dobra a atual produção de 
recursos ou recrutamento. Pode-se 
dedicar canhões à fortificação, e fazer 
baterias de tiros em direção ao mar, 
da mesma forma que o Galeão.
Mercado: Pode fazer trocas e vendas na 
própria vila, além de ser capaz de comprar 
armas e equipamentos, e até canhões.
Garimpo: Explorando uma mina 
próxima, um tesouro fraco é extraído 
por semana.

Corsário
Os corsários são ingleses, espanhóis, 
franceses, e alguns poucos de outras 
nacionalidades, que encontraram na 
pirataria uma forma de se redimir por 
seus crimes, ou trabalhar para a Coroa 
sem a necessidade de se alistar ou seguir 
uma carreira.
O corsário não precisa se preocupar em 
saquear tesouros. Ele possui uma carta 
de corso, uma autorização legal para 
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afundar navios rivais de determinada 
nação. Se fizer bem sua missão, fortunas o 
aguardam ao retornar.
Claro, nada o impede de conquistar cartas 
de várias nações ao mesmo tempo. Desde 
que apenas as pessoas certas fiquem 
sabendo de suas ações, você pode recolher 
inúmeras recompensas.
Nem é necessário dizer que outros piratas 
têm gosto em afundar corsários, visto 
por eles como parasitas e traidores das 
Caraíbas.

Antecedente
Arauto: Reconhece cada brasão, 
bandeira ou carrancas de navios, 
dando +1 para rolagens de Caça, 
Reconhecimento e Reputação. Marca 
+1 em Perícia Naval.
Bom vivant: Marca +2 em Perícia 
Social. É viciado em álcool ou sexo, e 
no Artigo 2 ambas serão marcadas.
Duelista: Marca +1 em Perícia 
de Combate. Possui armas de boa 
qualidade, que lhe concedem +1 em 
combate pessoal.
Erudito: Passou a vida estudando, lhe 
rendendo +2 em Perícia Médica,  e um 
violino que toca perfeitamente bem, 
lhe rendendo +1 em rolagens para 
impressionar.
Estrategista naval: Marca +1 em 
Perícia Naval, e +6 canhões para o 
Galeão.
Pilantra: Marca +1 em Perícia Furtiva. 
O Galeão, hoje, é do Corsário. Não 
importa o que precisou fazer para 
conseguí-lo. Adiciona +2 tripulantes 
com nome ao Galeão, seus homens de 
confiança.

Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Vota por Capitão recebe 
metade, divide-se o resto.
Artigo 2: Marca Lanternas tarde da noite, 
Brigas, e Roubar a bordo. O restante não 
julga relevante constar no acordo.
Artigo 3: Seu voto é que Cada um apenas 
consuma o necessário. Um armeiro deve 
ser indicado para cuidar de todas as armas, 
pois estes porcos acabarão comprometendo 
a missão em algum momento.
Artigo 4: Marca Chibatadas, para lidar 
com crimes graves, e Diminuição da 
pilhagem, para crimes leves. As demais 
são extremamente bárbaras, e o corsário 
é contra a menos que alguém marque 
alguma diretamente.
Artigo 5: Vota Após a conclusão de uma 
missão específica. Para o corsário, cada 
alvo, uma missão diferente (a menos que 
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Escravo
Retirado de sua família, vendido na costa 
por um colonizador português. Forçado a 
trabalhar contra a sua vontade, torturado 
mesmo obedecendo todas as ordens que 
lhe deram. Mas conseguiu se livrar de 
seus captores, e no Galeão tem ao menos 
um princípio de dignidade. E, mais do que 
isso, a chance de um dia retornar.
O Galeão é abarrotado de criminosos de 
todo tipo, mas apenas um escravo carrega 
na pele o seu crime: não existem negros 
libertos nas Caraíbas. Fora do navio ele não 
possui nenhuma chance de socialização, e 
pode ser novamente encarcerado já que 
não há resposta possível para explicar 
como ele não acompanha um senhor.
De qualquer forma, não há outro tripulante 
tão endurecido. Não há dor comparável às 
que já tenha sofrido. E na guerra não há 
pessoa com uma fúria tão genuína.

Antecedente
Cicatrizes: Sua única forma de fugir 
foi matando seu cruel senhor, e alguns 
de seus homens. Sua experiência na 
fazenda foi terrível, deixando terríveis 
cicatrizes. Marca +1 em Perícia de 
Combate. É capaz de ignorar até -3 de 
penalidade causada por ferimentos.
Curandeiro: Tem forte contato com 
suas tradições. Marca +1 em Perícia 
Médica. Tem +1 para a Ação Tratar 
ferimentos.
Fugido: Marca +2 em Perícia Furtiva. 
O Mestre começa o jogo criando uma 
nova Ameaça: seu antigo senhor.
Prisioneiro Yoruba: Foi aprisionado 
pelo Império Yoruba, que conquistou 
sua tribo, e o vendeu aos portugueses. 
Não fala nenhuma língua europeia. 
Acrescente +1 tripulante com nome, o 
único que fala sua língua e a interpreta 
para os demais. Marca +1 em Perícia 
de Combate e +1 em Perícia Naval.
Trabalhador: Marca +1 em Perícia 
Naval. Pode re-rolar, uma vez por dia, 
uma Ação de inspeção,  manutenção, 

consigam vários alvos em uma viagem), 
e o tesouro só virá após o pagamento 
da Coroa, o que significa que ainda 
precisam de outra viagem para coletar a 
recompensa. Mas mesmo que essa opção 
não ganhe, sua missão pessoal é a mesma: 
Afundar navios.
Artigo 6: Vota pela opção que lhe der mais 
chances de se tornar Capitão. Se não for o 
Capitão, o corsário aproveitará qualquer 
chance que puder para desmerecê-lo e 
tomar sua posição. Ser Contramestre é 
uma boa forma de fazê-lo.

Peculiaridade
O jogador escolhe a nação que emitiu a 
sua carta de corso:

Espanha: Paga um tesouro fraco por 
qualquer navio de desafio médio ou 
difícil afundado, um tesouro médio 
por navios piratas. Risco de não pagar 
a recompensa caso descubram que 
vocês saquearam algum navio ou 
locação qualquer.
França: Paga um tesouro médio por 
cada navio Inglês de desafio médio ou 
difícil afundado, e um tesouro fraco 
por espanhóis e holandeses. Não paga 
por navios piratas, e não liga se os 
alvos forem saqueados.
Holanda: Paga um tesouro valioso 
por cada navio de desafio difícil de 
qualquer outra nação afundado. 
Retira um tesouro fraco por cada 
navio pirata afundado.
Reino Unido: Paga um tesouro fraco 
por qualquer navio afundado.

Para receber a recompensa, deve-se  ir 
até uma cidade tomada pela nação e 
apresentar registros de viagem que 
provem que o navio embarcou (e nunca 
chegou ao seu destino), o Jolly Roger ou a 
carranca, no caso de navios piratas.  Ou até 
o próprio navio, caso consigam abordá-
lo com sucesso. Se o corsário a qualquer 
momento julgar sua missão concluída, 
mas não é o Capitão, ele deve deixar a 
embarcação para coletar sua recompensa 
sozinho.
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ou reparos.
Quilombola: Esse escravo viveu por 
anos livre em um quilombo, até este 
ser destruído por espanhóis. Marca 
+1 em Perícia Social. Acrescenta +5 
tripulantes sem nome ao Galeão.

Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Vota Igualmente entre todos os 
tripulantes.
Artigo 2: Não vota em nenhuma destas 
opções.
Artigo 3: Vota Consumo apenas o 
necessário e Armeiros preparam todas 
as armas. Dessa forma pode focar sua 
atenção nas coisas que você faz melhor, 
como manter o navio funcionando.
Artigo 4: Veta Chibatadas, e vota 
Ostracismo em ilha deserta, Andar na 
prancha, e Diminuição da pilhagem.
Artigo 5: Não vota em nenhuma destas 
opções.
Artigo 6: Não tem muito interesse em 
assumir um cargo de responsabilidade, 
mas vota em todas as opções para que 
sejam escolhidos por Voto democrático.

Peculiaridade
Retirado de um lugar onde tinha uma 
vida segura, hoje em uma embarcação 
empanturrada de criminosos. E ainda 
assim olham como se fosse o pior de todos, 
o intruso, o fora de lugar.
Toda vez que reage a uma provocação, 
ou é obrigado a passar por uma situação 
vexatória ou abusiva, ou enfrenta 
problemas com a sociedade comum por 
ser um negro livre, o escravo pega um 
dado do mestre emprestado para cada 
rolagem em Ações executadas para lidar 
com o problema, devolvendo após cada 
resultado. Caso um dos dados resulte em 
1 durante a rolagem, não é necessário 
devolver 2 dados. O dado que já seria 
devolvido de qualquer forma pode ser 
usado para pagar essa dívida.
Além disso, caso sua reação aconteça à 
ação de um personagem jogador, ganha 
imediatamente um vínculo com ele.



60

Estrangeiro
Os navios europeus começaram a 
desembarcar um atrás do outro no oriente, 
alguns atrás de negócios, outros apenas 
tomando o que conseguiam. Porém, do 
mar de Omã ao mar Amarelo, a pirataria já 
era uma prática milenar. Tão organizada e 
poderosa que com frequência uniu forças 
com o exército de suas nações contra 
inimigos estrangeiros, esbanjando poder 
bélico e treinamento marcial. Um navio 
ocidental não é normalmente bem vindo 
nessas águas.
Apesar de quase a totalidade da população 
caribenha ser formada por imigrantes, os 
europeus não se sentem estrangeiros aqui. 
Eles estão em casa, pois tomaram terra e 
mar para si. Um verdadeiro estrangeiro se 
sente completamente deslocado. Ninguém 
fala sua língua, ninguém entende seus 
costumes. E mesmo sendo mais experiente 
na maioria das principais tarefas, nenhum 
marujo o reconhece.
Para um saqueador oriental são 
deploráveis as condições de vida a 
bordo das embarcações europeias. 
Desorganizados, imundos, porcos. Mas 
de fato existem boas oportunidades, e a 
experiência pode ser valiosa. Ao menos 
aqui não há a necessidade de se disputar 
território, servir a um dos tiranos mestre 
dos mares, e ser obrigado a entregar-lhe 
todos os espólios.

Antecedente
Artista Marcial: Marca +2 em Perícia 
de Combate.
Monge: Marca +1 em Perícia Médica. 
Pode re-rolar, uma vez por dia, 
qualquer Ação de Tratar ferimentos.
Nobre: Marca +1 em Perícia Social. 
Acrescenta +2 tripulantes com nome.
Pescador: Esse estrangeiro perdeu 
sua vila com a chegada da Companhia 
das Índias Orientais, e resolveu vir 
ao ocidente tentar nova vida. Marca 
+1 em Perícia Naval, e recebe +1 para 
a Ação Improvisar recursos para 
conseguir suprimentos.

Soldado: O estrangeiro desertou das 
forças militares da sua nação. Marca 
+1 em Perícia de Combate e +1 em 
Perícia Naval.
Traficante: Marca +1 em Perícia 
Furtiva. Viciado em ópio, mas teve 
uma carreira no oriente trabalhando 
no tráfico. O ópio pode ser vendido 
livremente no ocidente, e há grande 
demanda. Sob efeitos de ópio, esse 
estrangeiro ignora até -3 de penalidade 
causada por ferimentos.
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Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Vota Igualmente entre todos os 
tripulantes.
Artigo 2: Veta todas as opções. Apenas 
marcações diretas de outros jogadores são 
contabilizadas.
Artigo 3: Vota por Não há qualquer 
regulação de consumo e Cada um 
responsável por sua arma. Independente 
do que for votado, ele consome o que 
quiser, quando quiser. E ninguém encosta 
em suas armas.
Artigo 4: Marca Cortar membros e Execução.
Artigo 5: O estrangeiro costuma confiar 
nas autoridades. Vota Capitão define o 
fim da campanha.
Artigo 6: Em todas as opções vota 
Tripulante com maior perícia. Porém 
não concorda que devam acumular 
funções. Caso alguém já tenha uma função, 
outro deveria pegar a próxima.

Peculiaridade
Piratas orientais começam a navegar 
cedo, por isso mesmo o mais jovem dos 
estrangeiros costuma guardar mais 
conhecimentos sobre a vida no mar que 
os mais velhos cães do mar do ocidente. 
Porém também aprenderam a não 
entregar seu real valor logo de cara, 
pois a atenção extra costuma colocá-los 
em posições desconfortáveis, como por 
exemplo arriscarem sua liberdade às 
mãos de um capitão tirano.
Quando desejar, um estrangeiro pode 
interceder na ação de outro marujo para 
ajudá-lo. Seja com uma técnica mais 
eficiente, apresentando um recurso que 
ninguém reconhece, ou outra qualidade 
que não é comum deste lado do mundo.
Você pode sacrificar um dos dados da 
sua pilha para acrescentá-lo à uma 
rolagem de outro jogador mesmo após 
a revelação do resultado, somando seu 
valor posteriormente. Após a conclusão 
do resultado, esse dado não retorna à sua 
pilha, ficando com aquele jogador. Além 
disso, você ganha dois dados de vínculo 
com o marujo que ajudou.

Militar
Reino Unido e França disputam o controle 
do Atlântico Norte, frequentemente 
sabotados pelas inúmeras cartas de corso 
criadas pelos holandeses. A marinha 
espanhola segue muito fraca, incapaz 
de proteger a quantidade absurda de 
cargueiros recheados de tesouros indo, 
recheados de escravos voltando. A 
Companhia Britânica das Índias Orientais 
costuma contratar ex-militares, mas 
ainda em pouca quantidade. Cenário que 
parece mudar com a recente criação da 
Companhia Francesa.
Com o aumento da pirataria nas Caraíbas, 
e o consequente fracasso de muitas 
operações militares, muitos comandantes 
e até almirantes se viram rebaixados na 
linha de comando. Sem oportunidades e 
recursos para voltar para a Europa, são 
forçados a assumir o estilo de vida pirata, 
onde suas habilidades servem como luva.
Ex-militares precisam constantemente 
lidar com sua vergonha, a maioria sempre 
escondendo seu passado. Mas poucos 
deles ainda mantém qualquer amor à 
sua antiga bandeira após terem sido 
descartados sem cerimônia.

Antecedente
Almirante: Marca +1 em Perícia 
Social. Alguns de seus subordinados 
o acompanharam, adicionando +5 
tripulantes. Se for Capitão, começa o 
jogo com +1 Reputação do Galeão.
Desertor: Marca +1 em Perícia Furtiva. 
O Galeão é um antigo navio militar, o 
qual roubou e por isso pode reivindicar 
como sua propriedade. Adiciona 
+6 tripulantes. O Mestre deve criar 
uma nova Ameaça Perseguidos pela 
marinha da sua nação.
Estrategista: Marca +2 em Perícia 
Naval.
Mestre da Guerra: Marca +1 em Perícia 
de Combate, e adiciona +6 canhões. Se 
for Capitão, o militar começa o jogo 
com +1 Reputação pessoal.
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Médico: Marca +2 em Perícia Médica. 
Ainda pode re-rolar uma Ação de 
Tratar ferimentos uma vez por sessão.
Vingança: Acredita que ainda 
deveria estar nas linhas de comando 
de sua nação, injustiçado pela ação 
de um almirante invejoso. Ele não 
descansará enquanto não fizer seu 
adversário pagar. Marca +1 em Perícia 
Naval. Recebe +1 para Ações de Caça 
e Reconhecimento para reconhecer 
navios militares.

Voto no Acordo de Pirataria
Em qualquer opção, caso seja voto vencido, 
o militar sempre irá repetir o voto do 
personagem jogador que tiver passado 
militar ou maior número de perícias, 
somando Naval e Combate.
Artigo 1: Vota por “Capitão e Contramestre 
recebem o dobro”.
Artigo 2: Marca ‘Brigas’, ‘Roubar’, e ‘Fugir 
do Combate’. Qualquer uma das demais 
você pode votar a favor, se desejar.
Artigo 3: Vota em ‘Consumir o necessário’ 
e ‘Toda arma é de responsabilidade de seu 
dono’.
Artigo 4: Marca ‘Chibatadas’, e vota 
por ‘Andar na Prancha’, ‘Execução’, e 
‘Ostracismo em linha deserta’.
Artigo 5: O militar ainda tem extremo 
respeito pela linha de comando. Todos 
os tripulantes não jogadores são 
considerados, por ele, seus subordinados. 
Vota ‘O Capitão define o fim da campanha’.
Artigo 6: Vota por ‘Todas as funções devem 
ser escolhidas ‘baseadas no personagem 
jogador com a maior Perícia indicada’’. Os 
personagens deveriam acumular funções 
caso tenham a maior perícia, com exceção 
de Capitão e Contramestre.

Peculiaridade
O militar possui uma Ação especial para 
dar ordens à tripulação, mesmo não 
sendo Capitão. Esta Ação funciona da 
mesma forma que as Ordens do Capitão, 
ou seja, outros jogadores não precisarão 
rolar individualmente a mesma Ação. 

Considere qual Ação eles deveriam fazer, 
e seus resultados possíveis, ao avaliar os 
resultados desta rolagem.
O jogador pode pegar um dado emprestado 
da Pilha de Desgraça para esta rolagem. 
Caso um dos dados resulte em 1 durante 
a rolagem, não é necessário devolver 
2 dados. O dado que já seria devolvido 
de qualquer forma pode ser usado para 
pagar essa dívida.
Esta Ação é rolada com Perícia Social.
13+: A tripulação obedece e executa com 
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sucesso a ordem, como se tivesse resultado 
13+ na Ação escolhida. Não é necessário 
devolver o dado ao Mestre (A menos que 
tenha algum 1).
10-12: A tripulação se vira para o Capitão, 
aguardando que ele confirme a ordem. 
Caso ele o faça, a tarefa é executada 
como se tivesse resultado 10-12 na Ação 
escolhida. O jogador devolve o dado ao 
Mestre, e o Capitão ganha um vínculo com 
o militar. Caso o Capitão não concorde, o 
militar ganha um dado de vínculo com ele.
6-9: O militar é ignorado, e o jogador 
devolve o dado ao Mestre. O Capitão e 
todos os personagens  envolvidos ganham 
um vínculo com ele.
5-: Não só ignoram a ordem como nasce um 
rancor contra ele. O jogador devolve o dado 
ao Mestre, que avança ou aumenta a força 
de uma Ameaça, ou cria uma nova Ameaça 
envolvendo a tripulação. O Capitão e todos 
os personagens jogadores ou com nome 
ganham um vínculo com ele.

Nômade
Quase todos os continentes possuem 
seus povos nômades. Porém, em meio a 
uma grande imigração européia rumo 
às Caraíbas, vieram muitos romani, caló, 
lohar, e viajantes irlandeses.
Normalmente vêm em grandes grupos, 
ou tribos inteiras, juntos carregando 
em si sua cultura. Adentrar em uma 
embarcação pirata soa estranho, mas na 
verdade chega a ser natural e acolhedor, 
somado a um desejo por aventura que 
seus assentamentos não podem oferecer.
Os nômades têm uma relação muito 
próxima com a ideia de liberdade. Seja 
pela natureza de sua tradição em oposição 
à vida convencional nas cidades, seja 
até pela libertação pessoal das amarras 
impostas por sua família e a cultura de 
seu povo. É um lugar onde podem tanto 
abraçar ainda mais seus valores ou fugir 
deles definitivamente.
Os piratas, mesmo defendendo uma 

vida livre longe da cidade e dos acordos 
sociais regulares, normalmente olham 
para nômades com desconfiança. Acham 
que sua aliança está apenas vinculada a 
seu povo, e não entendem os acordos do 
mar, os elos que mantém uma tripulação 
unida. Ignorantes, sem cultura. Você pode 
ensiná-los uma coisa ou duas sobre ser 
um cidadão do mundo.

Antecedente
Banido: Junto com o nômade, 
sua família também está a bordo. 
Acrescenta +20 tripulantes. Desses 6 
possuem nomes, e 5 são crianças, que 
precisam ser protegidas e não podem, 
ou sequer conseguem, trabalhar.
Desapegado: Marca +2 em Perícia 
Furtiva. Ele não acredita muito no 
conceito de propriedade, tudo é do 
mundo. Convenientemente é bom em 
pegar coisas sem que percebam.
Dissidente: Nunca se encaixou em sua 
comunidade, mas o navio é sua casa. 
Tem 1 vínculo com cada personagem 
jogador. Marca +1 em Perícia Social.
Guerreiro: Conhecimento de artes 
marciais e uma arma exótica, que 
lhe concede +1 em combate pessoal, e 
marca +1 em Perícia de Combate.
Saqueador: Sua tradição combina 
perfeitamente com a vida no mar. 
Marca +1 em Perícia Naval, e +4 
canhões no Galeão.
Tradicionalista: Ele aprendeu os 
segredos da natureza, e dela pode 
tirar o que precisar. Tem +1 para 
improvisar recursos e pode levar 
vantagem em negociações com o 
recurso improvisado, conseguindo 
recompensas de nível médio trocando 
por opções de nível fraco, ou vice-
versa, quando for o caso.
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Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Vota por Todos dividem tesouro 
igualmente.
Artigo 2: Veta todos os votos de outros 
jogadores, a não ser opções marcadas 
por escolhas pessoais particulares dos 
jogadores. Marcações diretas não são 
vetadas dessa forma.
Artigo 3: Vota por Não há qualquer 
regulação de consumo e Cada um 
responsável por sua arma. Independente 
do que for votado, consome o que quiser, 
quando quiser. E ninguém encosta nas 
suas armas.
Artigo 4: Veta todos os votos de outros 
jogadores. Marcações diretas não são 
vetadas dessa forma.
Artigo 5: Vota na opção que lhe parece 
garantir uma missão com a maior duração 
possível.
Artigo 6: Um nômade não deseja cargos 
de liderança, mas certamente uma 
posição na Cozinha ou Artilharia seria o 
ideal. Além dessas duas, nas demais vota 
por escolher baseado em Perícias.

Peculiaridade
O nômade possui instrumentos musicais 
e gosta de fazer celebrações, com danças, 
fartura de comida, etc. O que para a 
maioria parece ser só festa, para ele é um 
importante ritual de purificação e conexão. 
Os piratas mais experientes tentarão tratá-
lo como um músico do navio, tentando 
impor regras para como ou quando pode 
ou deve tocar para a tripulação. Ele não 
toca para ninguém: se conecta e oferece 
conexão entre os participantes.
Os personagens jogadores que 
participarem da celebração ganham +1 
vínculo uns com os outros. Se pelo menos 
um dos personagens participando não 
tinha nenhum vínculo com outro antes, 
ele rouba um dado da Pilha de Desgraça 
para a sua Pilha pessoal.
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Contos do Galeão é um jogo narrativo de mesa, onde vários 
jogadores criam juntos a história de uma embarcação que teria 

existido durante a Era de Ouro da Pirataria.
A história gira em torno do galeão, resistindo na mão de diversas 
tripulações diferentes, capitães cruéis e covardes, enfrentando 
marinhas nacionais, piratas notórios, e conquistando tesouros 

valiosos pelas ilhas das Caraíbas. 
Os jogadores criarão o navio, seus piratas, e também seus inimigos, 

desafios, e tesouros. Toda a criação é coletiva.

Contos
Galeãodo

Para 3~6 Jogadores

14 Não recomendado para menores de 14 anos



Um galeão é uma das maiores embarcações 
que navegavam o Atlântico no século XVII. 
Uma embarcação muito chamativa e visada 
por outros piratas, e até forças militares. Então 
é esperado que os problemas deste navio 
sejam muito mais frequentes que de outras 
embarcações.
Cada característica do Galeão é operada por 
uma das cartilhas de Função:

O Capitão orienta os objetivos e Reputação 
do Galeão.
O Navegador movimenta a embarcação e 
posiciona os adversários no mapa.
Em combate, os canhões são 
responsabilidade do Artilheiro.
O Carpinteiro é responsável por reparos 
e melhorias. 
As tarefas são executadas por Marujos.
O Cozinheiro coordena a carga e 
subsistência dos tripulantes. 
A contagem da tripulação e seu bem estar 
fica a cargo do Contramestre.

Nome e Descrição
Após a criação dos personagens e do Galeão, 
os jogadores podem dar nome à sua embarcação 
e descrevê-la, baseados em todas as alterações 
geradas por seus antecedentes.

Tripulação
O navio pode abrigar 80 pessoas de forma 
confortável, mas até 200, com mais da metade 
dormindo ao relento no convés, ou até 300 se 
a área de carga for adaptada com um projeto 
para receber redes. Um Galeão pode ser 
tripulado por um mínimo de 8 marujos em 
dificuldade.
As cartilhas do Capitão e Contramestre 
possuem regras para adquirir mais tripulação.

Canhões
Inicialmente, o Galeão possui 35 bocas de 
fogo em cada lateral do navio, podendo ser 
expandidas para 144, 72 de cada lado. Isso 
sem contar canhões de precisão, mais finos e 
alongados, normalmente alocados na proa do 
navio.
Canhões são o único recurso contabilizado de 
forma unitária. Canhões podem ser saqueados 
de outros navios, ou comprados em troca 
de tesouros ou carga, utilizando as regras 
presentes na cartilha do Cozinheiro.

Carga
Não se faz contagem de cada recurso a bordo, 
apenas recursos em escassez ou quando a carga 
lota o Galeão por algum evento da história. O 
Galeão pode carregar até 800 toneladas em 
sua capacidade máxima, se movendo a ¼ de 
sua velocidade. Outras regras estão descritas 
na cartilha do Cozinheiro.

Dano
O Galeão possui 11 áreas passíveis de receber 
dano. Se todas as áreas forem danificadas 
simultaneamente, o Galeão começa a 
naufragar. Se não forem reparadas até o final 
da cena, é o fim do jogo. As penalidades por 
ter uma área danificada estão descritas na 
cartilha do Carpinteiro.

Reputação
A bandeira pirata carrega a Reputação do 
Galeão. Nesta área, os jogadores podem anotar 
os dados de Reputação do Galeão ou desenhar 
o jolly roger, já que a Reputação também é 
anotada na cartilha do Capitão.

Galeão



Estibordo
Bombordo

ProaPo
pa

Tripulação: 

Canhões: 

Carga:

Casco:
Proa
Popa
Bom

bordo
Estibordo

M
astros:
Proa
Central
Popa

NomeDescriçãoReputação

Perto
Única distância possível para lançar 

cordas e ganchos para atracar

Médio
Penalidade de -3 para 

Ações Navais

Muito Longe 
(fora da cartilha)

Fora de Alcance

Longe
Penalidade de -10 para 

Ações Navais
Ângulo m

áxim
o da bateria lateral de canhões

Dano

Castelo de popa
Convés
N

inho
Lem

e

Ân
gu

lo
 m

áx
im

o 
da

 b
at

er
ia

 la
te

ra
l d

e 
ca

nh
õe

s



Toda embarcação pirata precisa de um acordo 
feito entre seus tripulantes, o código que 
regimenta as leis a bordo. O acordo precisa 
ser aceito por todos, um a um jurando com 
a mão direita sobre uma Bíblia, ou qualquer 
objeto à mão disponível na hora, como um 
machado ou espada. Isso não significa que os 
personagens realmente concordam com os 
termos acordados, mas os aceitaram assim 
para ter a chance de tripular este Galeão.
Toda campanha começa com um novo acordo 
de pirataria, e o grupo se reúne e discute 
democraticamente os termos do acordo. Ou 
assim deveria ser, afinal, capitães ou corsários 
tiranos são bem comuns, impondo um acordo.
Apesar de ser um evento que acontece na ficção 
do jogo, esta não é uma cena que é narrada ou 
interpretada pelos jogadores. As decisões das 
cartilhas de Origem determinam as escolhas 
de cada personagem durante a reunião e sua 
situação de vida na reunião do Acordo de 
Pirataria. Considere que, por alguma razão, 
fez sentido para os tripulantes aceitar aquele 
acordo naquele momento, e isso faz parte 
da condição em que a história se inicia. Se o 
jogador decidir que não concorda com alguma 
cláusula, ele deve agregar esse sentimento 
contrário, mas sabendo que por alguma razão 
o personagem se rendeu e aceitou o acordo.
Algumas escolhas poderão determinar um ou 
mais proprietários do navio. Cada um terá sua 
justificativa, mas a verdade é que todos têm 
alguma razão. Infelizmente viverão, ou até 
morrerão, tentando resolver esta disputa. Se 
eles possuem força para afirmar e garantir seu 
direito à propriedade do navio é outra história, 
que deve ser resolvida e contada em jogo.

Escolhendo Opções
Todos os jogadores lerão para os demais qual a 
opção determinada por sua Cartilha de Origem. 
A ordem em que os artigos são preenchidos 
é relevante, e determinarão propostas de 
conflitos futuros entre os personagens. Siga 
passo a passo a votação de cada artigo.

Geralmente são três tipos de escolhas:
Marcações obrigatórias: O jogador 
apenas marca a opção, independente do 
que outros disserem.
Voto: Os jogadores votam e a mais votada 
é marcada.
Veto: Ninguém pode votar em determinada 
opção. Em alguns casos também pode 
vetar marcações.

Alguns dos artigos não revelam opções, mas a 
opinião do personagem a cerca das escolhas 
dos demais.

Regras de segurança
As histórias em jogo ainda são apenas ficção, 
mesmo contextualizadas por fatos históricos. 
Tantas coisas que faziam parte da realidade 
daquele tempo não precisam ter espaço 
durante uma partida hoje. Isso não significa 
que o racismo deve ser naturalizado durante 
uma partida, mesmo sendo uma história sobre 
escravidão, ou caso alguém tenha o interesse 
de jogar com uma personagem feminina a 
bordo, não significa que deva ser sequer um 
tema durante a partida. Os jogadores devem 
ser capazes de se divertir sem precisar lidar 
com temas indesejados ou se submeter a 
situações desnecessárias.
Como linha geral cabe aos jogadores definir 
que tipo de história querem jogar e quais 
temas podem ser tratados à bordo, e o 
Acordo de Pirataria estabelece não somente 
o acordo entre piratas à bordo mas também 
entre jogadores à mesa. Além das opções 
descritas em sua cartilha, os jogadores podem 
aproveitar para vetar temas, se desejarem.
E mesmo que as regras do acordo ainda 
não sejam suficientes, é aconselhado aos 
jogadores informar aos demais quando algo 
que aconteceu não agradou, ou até ofendeu de 
alguma forma. Não deixe que o tema “navio 
pirata” ou “século XVII” seja um validador 
para atitudes violentas independente de 
verossimilhança temporal.

Acordo de Pirataria



Artigo 1 - A divisão da pilhagem
Igualmente entre todos os tripulantes
Capitão e Contra-Mestre recebem duas
partes, os demais uma só

Artigo 2 - Proibições a bordo
Este artigo pode ter múltiplas opções marcadas. Jogadores podem marcar ou vetar opções além das determinadas por sua 
cartilha, se julgarem impróprias para o jogo

Jogos de aposta
Bebidas
Crianças
Mulheres
Sexo

Artigo 3 - Provisões e atribuições secundárias
Este artigo pode ter múltiplas opções marcadas, desde que não sejam mutuamente excludentes.

Consumir apenas o necessário
Consumo à decisão do Cozinheiro
Toda arma é de responsabilidade de seu
dono

Artigo 4 - Punições aceitáveis
Este artigo pode ter múltiplas opções marcadas. Jogadores podem marcar ou vetar opções além das determinadas por sua 
cartilha, se julgarem impróprias para o jogo

Chibatadas
Cortar membros
Execução

Artigo 5 - Término do acordo
Este artigo pode ter múltiplas opções marcadas, desde que não sejam mutuamente excludentes.

A pilhagem é dividida assim que o navio
chega a terra firme
A embarcação está lotada
O tesouro acumulado atinge certo valor

Artigo 6 - Divisão das Funções na embarcação
Capitão

Eleito democraticamente
Maior perícia
O proprietário do navio define

Contramestre
Eleito democraticamente
Maior perícia
O proprietário do navio define

Navegador
Eleito democraticamente
Maior perícia
O proprietário do navio define

Artigos do Acordo
Capitão recebe metade da divisão
Paga-se o custo de um projeto, divide-se
igualmente o resto

Lanternas ou Barulho tarde da noite
Agredir outro tripulante
Roubar
Fugir do combate
Abandonar o modo de vida pirata

Não há qualquer regulação de consumo
Armeiros preparam todas as armas
Músicos apenas descansam durante os 
sábados

Ostracismo em ilha deserta
Andar na prancha
Diminuição da pilhagem

Após a conclusão de uma missão específica
O Capitão define o fim da campanha

Carpinteiro
Eleito democraticamente
Maior perícia
O proprietário do navio define

Artilheiro
Eleito democraticamente
Maior perícia
O proprietário do navio define

Cozinheiro
Eleito democraticamente
Maior perícia
O proprietário do navio define



Mestre de História
O Mestre é o antagonista do jogo. Seu papel 
é se opor aos jogadores, criando desafios e 
forçando-os a se arriscarem em busca de 
conquistas maiores. Enquanto os demais 
jogadores decidem apenas pelos personagens 
que criaram, o Mestre determina o que todos 
os demais personagens no mundo dizem ou 
fazem: tanto o restante da tripulação, como 
piratas rivais, civis, marinhas estrangeiras, etc.
O Mestre não é o árbitro ou o responsável pelo 
jogo. Ele é um jogador como outro qualquer, 
apenas com dinâmicas diferenciadas.

Cenas, períodos, e 
passagem de tempo
Toda vez em que os jogadores estão 
interpretando seus personagens, e/ou fazendo 
Ações, considera-se que eles estão em uma 
cena. Uma cena pode ter qualquer tempo de 
duração, e pode ser iniciada por qualquer 
jogador. Cenas devem ser imaginadas como as 
cenas de um filme: possuem uma razão para 
estar acontecendo, e assim que esta razão se 
conclui, a cena se encerra.
Para simplificar a passagem de tempo e 
duração das tarefas, cada dia de viagem é 
dividido em quatro períodos: manhã, tarde, 
noite, e madrugada. Sempre que uma Ação se 
refere a um período, é a isso que se refere. Boa 
parte das tarefas a bordo levam um período 
para ser feito.

Barganhas
Barganhas são ofertas criadas pelo Mestre 
para substituir uma resolução qualquer por 
outra consequência compatível. Se algum 
jogador morrer, perder um tesouro, se o 
Galeão tomar um dano, não importa, tudo pode 
ser substituído. Os jogadores podem pedir ao 
Mestre para oferecer Barganhas a qualquer 
momento, informando que estão dispostos 

a entregar algo para mudar uma resolução 
qualquer. Mas ainda é de responsabilidade do 
Mestre criar as ofertas. Aos demais jogadores 
apenas cabe aceitar ou recusar.
Estas Barganhas não são atos dos personagens 
na ficção da história do jogo. São acordos feitos 
entre jogadores a respeito de como a história 
deve ou não acontecer, mudando os eventos 
do jogo.
As ofertas não podem fugir dessa 
equivalência em hipótese alguma.

Barganhas Leves
Dez tripulantes sem nome
Um tripulante não jogador, mas com nome
Um braço ou perna de um personagem 
jogador
Um vínculo entre personagens jogadores
Um equipamento é destruído
Um recurso de interesse pessoal de um 
personagem jogador
Um tesouro de pouco valor (normalmente 
cargas especiais)
Dano no galeão

Barganhas Médias
A vida de um personagem jogador
Progresso ou força de uma Ameaça
Um jogador dá um dado a outro jogador
A função de Capitão
Aumentar/diminuir Reputação do Capitão
Um tesouro médio (bijuterias, ou artefatos 
folheados a ouro)
Um recurso importante para a subsistência 
do Galeão

Barganhas Pesadas
A vida de todos os personagens jogadores
Uma nova tripulação toma o Galeão
A aparição de uma Ameaça
Um tesouro valioso (baús de ouro ou jóias 
raras)



Posicione ou anote aqui a quantidade de dados em sua pilha

Pilha de Desgraça
Todo início de sessão o Mestre começa com 
3 dados na pilha. Todo final de sessão ele 
descarta todos os dados restantes.
O Mestre nunca rola dados.
Toda vez que outro jogador tira um resultado 1 em 
qualquer dado rolado, aquele dado é removido 
da somatória e vai para a Pilha de Desgraça.

Ações de Mestre
A qualquer momento, o Mestre pode entregar 
um dado da Pilha de Desgraça a um dos 
jogadores, a qualquer momento do jogo, para:

Dar -3 àquele jogador em sua próxima 
rolagem.
Ao criar ou avançar uma Ameaça, também 
aumentar sua força em +1.
Ao criar ou aumentar a força de uma 
Ameaça, também a avançar em +1.
Caso um jogador execute uma Ação que 
envolva algum equipamento que não 
recebeu manutenção há pelo menos uma 
semana, zerar o valor dos dados rolados.
Caso uma área do navio esteja sem 
manutenção há pelo menos uma semana, 
gastar um dado para matar imediatamente 
um tripulante sem nome, ou ferir um com 
nome ou personagem jogador. 
Caso ninguém tenha avaliado clima no dia 
ou antes de embarcar, iniciar uma cena de 
tempestade ou calmaria.

Se o Mestre fizer sua Ação durante uma Ação 
de outro jogador, ou em resposta a algo feito 
por outro jogador, ele é obrigado a entregar o 
dado para o jogador em questão e/ou executar 
os efeitos naquele personagem.
O Mestre pode entregar múltiplos dados para 
o mesmo jogador para executar ou acumular  
os efeitos da mesma Ação várias vezes.

Frentes de Ameaça
Ameaças são os desafios principais do jogo, 
que sempre retornam para assombrar os 
personagens. Elas apenas surgem após a 
rolagem de um jogador, ordenando que o 
Mestre crie uma nova Ameaça. Um Mestre 
não pode livremente criar uma nova ou editar 
uma existente por livre vontade.
Ameaças sempre começam com força 1.
Caso os três espaços para Ameaças estejam 
ocupados, se um jogador oferecer a opção de 
criar uma nova você pode aumentar a força 
ou avançar uma delas.
Sempre que receber a opção de Avançar 
uma Ameaça, o Mestre deve preencher a 
próxima seta na barra de progresso. Quando 
o progresso chega ao nível máximo (caveira), 
o mestre deve apagar todas as marcações 
e uma cena de Ameaça tem início, onde os 
jogadores precisam lidar com o problema. 
Múltiplas cenas de Ameaça podem acontecer 
simultaneamente, inclusive a mesma Ameaça, 
somando a penalidade de força duas vezes.
Durante uma cena de Ameaça, em toda 
rolagem dos jogadores seu valor de força é 
subtraído do resultado. Sempre que uma cena 
de Ameaça é finalizada, a Ameaça perde 1 de 
força. Se a força de uma Ameaça chega a 0, ou por 
alguma outra razão ela deixa de fazer sentido 
dentro do contexto do jogo, ela é considerada 
vencida e o Mestre precisa apagá-la.
Os jogadores podem dedicar missões para lidar 
com uma Ameaça fora de uma cena própria de 
Ameaça. Sucesso nesse tipo de missões apenas 
reduzem 1 de força da Ameaça em questão.

Nome

Tipo

Nome

Tipo

Nome

Tipo

Progresso Força

Progresso Força

Progresso Força



Função: Capitão
5-: O Capitão perde 1 de Reputação pessoal, e o 
Mestre cria uma nova Ameaça “Conflito entre 
tripulantes”.

Ordem: Hastear a bandeira negra
Além de somar a Perícia Social, também rola 
os dados da Reputação do Galeão.
13+: Caso seja um desafio médio ou fácil, 
eles se rendem. Em um desafio difícil, uma 
perseguição ou combate se inicia. Quaisquer 
Ações de manobra do Galeão receberão +1 até 
o final da cena.
10-12: Caso seja um desafio fácil, eles se 
rendem. Médio ou difícil dão início a uma 
perseguição ou combate.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Comece um combate, e o Galeão recebe 
um dano em uma das 4 áreas do casco.
Uma perseguição tem início. O Mestre 
avança uma Ameaça qualquer.

5-: A tripulação do Galeão tem -1 em todas as 
rolagens até o fim da cena. Uma perseguição 
ou combate se inicia.

Ordem: Ganchos e cordas!
Além de somar a Perícia Social, também rola 
os dados da Reputação do Galeão.
13+: Você pode emprestar um dado para cada 
jogador ao realizarem a primeira Ação de 
combate após a invasão. Eles devolvem o dado 
após a rolagem.
10-12: Jogadores podem abordar o navio 
inimigo e fazer Ações.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Os navios estão emparelhados, e o Mestre 
avança uma Ameaça qualquer.
O navio inimigo consegue cortar as cordas 
e se separar, dando continuidade ao 
combate ou perseguição.

5-: O Capitão perde 1 dado de Reputação 
pessoal. Uma nova escassez de algum recurso 
surge a bordo após o combate. Qualquer 
jogador pode sugerir qual a possível escassez.

O Galeão sempre tem um Capitão. Seja eleito 
democraticamente, ou tomado à força. 
Não necessariamente precisa ser um dos 
personagens jogadores, também podendo ser 
um personagem do Mestre. Aliás, a qualquer 
momento um Capitão pode ser deposto, e 
aquele jogador receberá esta cartilha.
Alguns capitães são cruéis, sanguinários. 
Isso o torna temido nos sete mares. Outros 
são inspiradores, cuidam de seus tripulantes 
e garantem que eles tenham o melhor 
desempenho possível. E também há aqueles 
meramente covardes, que aguardam o final 
do combate para finalmente deixar seus 
aposentos.
Esta Função determina o jogador designado 
para fazer Ações em grupo, e tomar decisões 
em nome do Galeão.

Ordens
Todas as Ordens são roladas somando 
a perícia Social, algumas adicionalmente 
rolando os dados da Reputação do Galeão, 
outras a do próprio Capitão.

Ordem: Quero isso pronto agora!
Sempre que os personagens jogadores estejam 
prestes a executar uma Ação que envolva 
muitos tripulantes, o Capitão pode ao invés 
declarar uma Ordem, e substituir aquela 
rolagem. Nenhum dos outros jogadores rolará 
dados, apenas o Capitão.
Além da Perícia Social, também rola os dados 
da sua Reputação pessoal.
13+: Resultados da opção 10-12 da Ação 
substituída, e aquele grupo pode executar 
outra tarefa no mesmo período.
10-12: Resultados da opção 6-9 da Ação, porém 
o Capitão fará escolhas, se cabível.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Executar a opção 10-12 da Ação, e avança 
uma Ameaça relacionada à Ação.
Executar a opção 6-9 da Ação.



Ações
Ação: Novos Recrutas
Esta Ação determina quantos tripulantes 
estarão dispostos a aceitar o Acordo dos 
jogadores, e estipula o potencial de alguns se 
tornarem um problema a bordo.
Primeiramente, o Capitão deve decidir em 
qual cidade fará o recrutamento, e então rolar 
somando sua Perícia Social e somando os 
dados de reputação do Galeão.

Opções:
Grandes cidades (Potencial de até +50 
tripulantes, risco de serem reconhecidos): 
Havana, Nassau, Porto da Paz, São 
Martinho, Tortuga
Pequenas cidades (Potencial de até +20 
tripulantes): Porto Real, Florida Keys, 
Santo Domingo, Monserrate, Trindade
Vilas e tribos (Potencial de até +10 
tripulantes)

13+: O Capitão pode recrutar até o número 
máximo de tripulantes possível. Se for uma 
grande cidade, o Capitão faz uma rolagem de 
‘Ei, é aquele pirata’ para não ser reconhecido.
10-12: O Galeão é reconhecido. Apenas metade 
do potencial de tripulantes pode ser recrutada. 
Se for uma grande cidade, o Galeão precisa 
sair daqui imediatamente, ou será perseguido 
por um navio de linha militar no dia seguinte.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O Capitão pode recrutar o número máximo 
de tripulantes, porém uma fragata militar 
os intercepta na saída do porto.
O Capitão pode recrutar metade do 
número máximo de tripulantes, e o Mestre 
cria ou avança uma Ameaça relacionada à 
tripulação.
Ninguém quer tripular o Galeão aqui.

5-: Além de não recrutar ninguém, 
dependendo do tamanho da cidade, diferentes 
consequências podem acontecer:

Se for uma grande cidade, um navio de 
linha intercepta o Galeão na saída do porto.
Se for uma cidade pequena, uma fragata 
intercepta o Galeão na saída do porto.
Em qualquer outro lugar, o Mestre avança 
e aumenta a força de uma Ameaça.

Reputação
O Capitão começa o jogo com 1 dado em cada 
uma das pilhas de Reputação.
Sempre que o Galeão conquista um tesouro 
médio ou valioso, o Capitão adiciona um dado 
em cada uma das duas.
A qualquer momento, o Capitão pode remover 
um dado de Reputação do Galeão para colocá-
lo em sua Reputação pessoal.
Se uma Ação de qualquer jogador puder ser 
considerada fundamental para a Reputação do 
Galeão, aquele jogador pode pegar emprestado 
os dados do Galeão. Ao devolver, ele precisa 
primeiro devolver os dados do Galeão antes 
de restituir sua pilha pessoal.
Se a qualquer momento a Reputação do 
Capitão ou do Galeão chegarem a zero ou 
negativo, o Mestre cria e/ou avança uma nova 
Ameaça “motim a bordo”.

Ação: Ei, é aquele pirata!
Esta Ação pode ser usada tanto para 
reconhecer outros piratas, ou seu navio, ou 
para os jogadores evitarem ser reconhecidos 
por outros. Caso seja contra os jogadores, 
somem os dados da Reputação do Galeão ao 
rolar. Não importa a quantidade de alvos 
dessa Ação, ela sempre é rolada apenas uma 
vez, com a Perícia Social, pelo Capitão ou 
o jogador que estiver mais envolvido com a 
cena.
Como é uma Ação cujo efeito pode ser usado 
contra o jogador rolando os dados, é necessário 
definir se a Perícia é somada ou subtraída do 
resultado.
13+: O pirata é reconhecido. Jogadores na cena 
podem fazer alguma Ação antes de qualquer 
reação dos adversários.
10-12: O pirata é reconhecido.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O pirata é reconhecido, e o Mestre avança 
uma ameaça.
O pirata não é reconhecido, mas, caso seja 
um personagem jogador, tem -5 em todas 
as suas Ações se quiser continuar agindo 
sem ser percebido.

5-: O pirata não é reconhecido.

Capitão Galeão



Função: Contramestre
O Contramestre é o segundo em comando, 
apenas abaixo do Capitão, e cabe a ele cuidar 
dos interesses da tripulação. Inclusive é seu 
papel fundamental colocar o Capitão, e seus 
delírios de grandeza, constantemente em 
cheque.
O Contramestre jamais pode ser um 
personagem do Mestre. Quando um Capitão 
estiver nas mãos do Mestre, o Contramestre é a 
maior liderança na posição de protagonismo.
Das suas tarefas recorrentes, se preocupar 
com a saúde e bem estar da tripulação é sua 
tarefa maior, por isso cabe ao Contramestre 
não só conversar com todos e se certificar 
de seus interesses, como também organizar 
as demais funções. Até mais que os outros, 
é seu dever reforçar os artigos do Acordo de 
Pirataria, e procurar aqueles que minam sua 
legitimidade a bordo.
O Contramestre é o encarregado de decidir e 
aplicar punições, pois sabe bem o que é justo 
para cada tripulante. Muitas vezes o Capitão 
pode ter o desejo de tomar essa execução em 
suas mãos, mas você sabe que é apenas uma 
demonstração de poder, vingança, ou pura 
crueldade.

Organizando funções
Ação: Substituir Função
Esta é uma Ação para remover qualquer uma 
das Funções de um personagem jogador.
Esta ação é rolada somando a Perícia Social.
13+: A cartilha de Função troca de jogador. 
Você ganha um vínculo com o jogador que a 
recebeu, como um favor. Caso o Capitão se 
recuse a aceitar, ele precisa descartar 1 dado 
de reputação pessoal e a Função permanece 
com quem estava.
10-12: A cartilha de Função troca de jogador, 
porém todos os personagens com nome 
ganham um vínculo com o marujo que fez a 
rolagem. O Capitão pode recusar a troca, mas 
o marujo ganha um vínculo com ele.

6-9: O Mestre pode escolher entre:
O mesmo resultado da opção 10-12, e o 
marujo que fez a rolagem precisa dar um 
dado para a Pilha de Desgraça.
A tripulação se recusa a fazer a troca, 
e o marujo que fez a rolagem ganha um 
vínculo com todos os personagens com 
nome.

5-: O Capitão deve escolher entre:
Remover todas as Funções ocupadas pelo 
marujo que fez a rolagem.
O Mestre de História pode criar uma nova 
Ameaça “motim a bordo”.

Ações sociais
Ações socias são roladas com a Perícia Social.

Ação social: Impressionar
13+: Ganha um vínculo com o personagem alvo.
10-12: A Ação é reconhecida, mas não gera 
vínculos. O jogador em questão pode escolher 
considerar isso futuramente sua interpretação.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Os dois trocam vínculos um com o outro.
Nada acontece. A pessoa é ignorada.

5-: A pessoa acha a demonstração digna de 
desprezo. O alvo ganha um vínculo com o 
pirata que iniciou a Ação.

Ação social: Controlar a situação
Mesmo sendo uma ação social, armas ou 
equipamentos quaisquer podem adicionar 
bônus de +1 à rolagem, desde que faça sentido 
de acordo com a cena.
13+: Os personagens se rendem à sua vontade. 
O pirata ganha um vínculo com todos os 
envolvidos. Ações posteriores que sigam 
a mesma intenção proposta por esta Ação 
recebem +1 em seu resultado.
10-12: Os personagens se rendem. Mas todos 
aqueles contrariados ganham um vínculo com o 



pirata. Fica à escolha de cada jogador definir se 
seu personagem se sentiu contrariado ou não.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Os personagens aceitam, mas ganham um 
vínculo com o pirata.
Nada acontece. As pessoas continuam 
como estavam.

5-: Eles desprezam a tentativa. O Mestre cria 
uma nova Ameaça relacionada ao personagem 
ou a tripulação, ou avança uma já existente.

Ação: Enrolar no papo
Interações entre jogadores normalmente não 
requerem rolagens se ambos concordarem 
com o resultado, inclusive personagens do 
Mestre. Use esta Ação apenas se os jogadores 
discordarem.
Esta ação também pode ser utilizada para 
convencer personagens com nome a se 
tornarem tripulantes do Galeão.
13+: O alvo cai no papo, e o pirata ainda ganha 
um vínculo com ele. Se a interação estiver 
relacionada a uma Ameaça, ela perde 1 de 
força.
10-12: O alvo aceita a interação, mas ganha um 
vínculo com o pirata. Se a interação estiver 
relacionada a uma Ameaça, ela perde 1 de 
força.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O personagem oferece uma contraproposta. 
Se recusar, o alvo ganha um vínculo com ele.
Não há acordo.

5-: O alvo deve escolher entre:
Ele se incomoda e ofende, ou agride, o 
pirata que fez a rolagem. E ainda ganha 
um vínculo com ele.
O Mestre cria uma nova Ameaça 
relacionada a um dos dois personagens, 
ou avança uma já existente.

Tripulantes com nome
A maioria da tripulação conta apenas na 
somatória do total de tripulantes a bordo, 
os também chamados de personagens sem 
nome. Estes estão no plano de fundo das cenas 
no Galeão, e não recebem atenção.
É papel do Contramestre anotar os tripulantes 
com nomes, aqueles que interagem com 

os jogadores. Esse nome pode inclusive ser 
apenas um apelido, algo que o humanize e lhe 
dê personalidade. 
Além do nome, esse personagem também 
possui uma Perícia que lhe dá relevância 
a bordo, pelo que ele é conhecido, dentre 
Combate, Furtiva, Médica, Naval e Social. O 
jogador que criar o personagem escolhe sua 
Perícia. Toda rolagem em que o tripulante 
esteja envolvido, que role com a Perícia 
adequada, ganha +1 de bônus, inclusive em 
Ordens do Capitão.
Anote a seguir todos os tripulantes com nome e 
a Perícia pela qual são conhecidos a bordo:
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Perícia Notas

Perícia Notas

Perícia Notas
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Função: Navegador
Não há como se guiar pelo mar sem conhecer 
os ventos, as marés e, principalmente, a cor de 
cada outra bandeira pela qual possa cruzar.
Além das Ações de navegação, a cartilha do 
Navegador também possui instruções para os 
eventos especiais de Tempestade e Calmaria.

Movimentando o Galeão
É responsabilidade do Navegador atualizar o 
tabuleiro na cartilha do Galeão se necessário.

Ação: À caça
Piratas podem buscar informações rolando 
com Perícia Social ou Perícia Furtiva.
13+: O jogador descreve um alvo médio, à curta 
distância. A promessa é de tesouro valioso.
10-12: O Mestre descreve um alvo médio, a 2 
dias de viagem. A promessa é de tesouro médio.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Uma semana de viagem. O alvo é fácil, mas 
o tesouro é fraco.
Uma semana de viagem. O alvo é médio, 
mas o tesouro é médio.
Uma semana de viagem. O alvo é difícil, 
mas o tesouro é valioso.
Não há alvo disponível.

5-: Não há alvo. O Mestre avança uma ameaça.

Ação: Reconhecimento
Role com perícia Naval caso for no mar, ou 
Furtiva caso em terra.
13+: O marujo escolhe uma opção e, caso 
vençam, encontram registros de outro alvo 
similar a um dia de viagem.

O alvo é mais fácil que o esperado.
O alvo está 50% mais lento que o normal.

10-12: O marujo escolhe uma opção abaixo:
O alvo é exatamente o esperado.
O alvo é mais fácil que o esperado, mas a 
recompensa um nível menor.
O alvo é mais difícil que o esperado, mas a 

recompensa um nível maior.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

A recompensa é pior.
O alvo é mais difícil.

5-: O Mestre pode escolher entre:
O alvo é mais difícil, e a recompensa pior.
A recompensa é pior. O Mestre pode criar 
ou avançar uma ameaça.

Ações Navais
Todas as ações a seguir são roladas com a 
Perícia Naval.

Ação Naval: Avaliar clima
Ao menos uma vez por dia, ou ao deixar um 
porto, é necessário fazer esta rolagem.
13+: Ventos bons à frente. Aumenta em 50% a 
velocidade do Galeão.
10-12: Tempo bom, tudo normal.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Uma tempestade tem início, mas os 
jogadores têm +3 em todas as rolagens.
Uma Calmaria tem início.
Tempo normal, mas avança ou cria uma 
Ameaça “furacão tropical”.

5-: O Mestre decide iniciar tempestade ou 
calmaria.

Ação Naval: Perseguição
13+: O jogador reduz ou aumenta em até duas 
distâncias a posição do alvo.
10-12: O jogador reduz ou aumenta a posição 
do alvo em uma distância.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O jogador move o alvo em uma distância, 
mas nas próximas rolagens rolam com -3.
O Mestre move o alvo uma distância.
Não altera a distância.

5-: O Mestre pode mover o alvo duas distâncias, 
e ainda avança uma ameaça.



navega em direção ao olho do furacão.

O olho do furacão
Não há opção senão aquartelar velas. Caso 
tenham entrado ainda de velas içadas, as 
rolagens de cada jogador é feita com -5 de 
penalidade.
Não importam os resultados: os jogadores 
precisam resistir 5 rodadas até a tempestade 
acabar. Caso a tempestade seja uma Ameaça, 
some um número de rodadas extras igual à 
sua força. 
13+: O marujo consegue se proteger.
10-12: O Galeão recebe um dano. O marujo 
recebe um ferimento.
6-9: O marujo recebe um ferimento, o Galeão 
recebe um dano, 3 tripulantes são lançados ao 
mar, e o Mestre escolhe entre:

Mais um dano no Galeão.
Parte da carga começa a cair do navio. 
O Mestre deve escolher se perdem um 
tesouro ou se cria uma nova escassez.
O marujo é lançado ao mar.

5-: Se qualquer jogador rolar 5 ou menos, a 
cena se encerra automaticamente. Uma onda 
gigantesca ergue-se em frente ao Galeão e 
engole o navio. A tripulação desperta com o 
navio aterrado em uma praia desconhecida, 
com danos em todas as áreas. Todos que 
tinham 5 ou mais ferimentos morreram 
afogados ou se perderam no mar. Apenas dois 
terços da tripulação restante sobreviveu. Eles 
possuem escassez de água e comida.

Calmaria
O oposto da Tempestade. Vocês não têm ventos 
e estão completamente parados no mar por 
um tempo, talvez dias.
Toda manhã e ao fim da tarde alguém deve 
rolar Avaliar Clima. É necessário rolar um 
13+ para trazer bons ventos e tirar o Galeão 
desta área. A cada dois dias passados, uma 
nova escassez surge a bordo e o Mestre pode 
avançar uma ameaça à sua escolha.
O Carpinteiro pode iniciar um projeto para 
causar dano nos mastros ou casco do navio e 
usar a madeira para fabricar remos. Se isso 
for feito, execute a Ação de Avaliar Clima 
normalmente.

Tempestade
Este é um evento especial, que envolve várias 
rolagens seguidas, sem somar qualquer Perícia.

Preparação
Cada tripulante pode escolher se amarrar à 
embarcação e não tomar Ações até o fim da 
tempestade.
O Capitão deve escolher a postura das velas da 
embarcação:

Içar velas: Risco de danificar mastros e 
velas, visando sair o mais rápido possível.
Aquartelar velas: O navio fica à deriva, 
confiando em sua resistência.

Ação: Enfrentando a tempestade
A tempestade acontece em rodadas, e todos 
os jogadores precisam fazer esta mesma 
Ação, mesmo se estiverem amarrados. Se 
todos forem bem sucedidos em uma mesma 
rodada, o Galeão sai da área da tempestade. 
Porém se qualquer um deles tirar menos que 9, a 
tempestade segue por mais uma rodada, e todos 
terão de rolar novamente.
Tripulantes amarrados não correm o risco 
de serem lançados ao mar. Além disso 
somam +3 para esta Ação.
Quaisquer outras Ações são realizadas com 
uma penalidade de -3. Estas só podem ser 
feitas após esta rolagem.
13+: O marujo pode oferecer um de seus 
dados a outro jogador, mesmo jogadores que 
já rolaram, para incrementar seus resultados. 
O jogador devolve o dado após a rolagem. 
Se nenhum outro jogador rolar menos de 10 
nesta rodada, o Galeão sai da tempestade.
10-12: O marujo recebe um ferimento. Se 
nenhum outro jogador rolar menos de 10 
nesta rodada, o Galeão sai da tempestade.
6-9: A tempestade irá continuar pelo menos por 
mais uma rodada, independente do resultado 
de outros jogadores. O marujo recebe um 
ferimento, e o Mestre pode escolher entre:

5 tripulantes lançados ao mar. Se as velas 
estiverem içadas, o mastro recebe dano.
O marujo recebe um ferimento. Se não 
estiver amarrado, é lançado ao mar.
Dano no casco do Galeão.

5-: O marujo é ferido gravemente, caindo 
desacordado. Além disso, o Galeão agora 



Função: Cozinheiro
O Cozinheiro não somente mantém os piratas 
nutridos como é também o responsável pelos 
suprimentos à bordo. Isso significa anotar o 
que há na área de carga do navio, a carência de 
algum recurso (quando houver) e os tesouros 
acumulados. Na cartilha do Galeão há uma 
área destinada a isso.
Ao contrário das demais, a cartilha do 
Cozinheiro é a única que apenas possui uma 
página (não possui frente e verso).

Escassez
Em Contos do Galeão não se anota contagem 
de recursos. Entende-se que existe estoque 
razoável de água, alimentos, munição, etc, 
até que algo determine a escassez de alguma 
coisa. Algumas vezes podem ser até recursos 
substituíveis, como algum tipo especial de 
comida. Outras vezes algo não comprometedor, 
como a falta de rum.
Algumas ações não especificam qual recurso 
se torna escasso. Caso for, o Mestre, ou quem 
for indicado pela Ação em questão, deve 
escolher o mais adequado dentro da lista a 
seguir:

Água potável
Armas pessoais
Canhões
Comida
Cordas
Madeira para reparos
Pano para velas
Pólvora
Medicamentos
Rum

Cordas, madeira e pano impedem reparos 
no Galeão. Sem pólvora e armamentos não 
há como entrar em combate. Não existem 
mecânicas ou penalidades específicas nas 
regras, mas assim que começa uma escassez 
espera-se que os jogadores comecem a fazer 

algo sobre. Uma tripulação sem água potável, 
por exemplo, não deveria ser capaz de 
sobreviver em alto mar por muitos dias, então 
espera-se que os jogadores abandonem seus 
planos para ir em busca de água. Porém, claro, 
o Mestre de História pode utilizar escassez 
como ideias para novas Ameaças, e aí sim 
torná-las um problema real.

Missões em busca de suprimento
O Navegador possui regras para organizar 
missões em busca de tesouros, mas o 
Cozinheiro pode sugerir missões em busca 
de suprimentos utilizando a mesma Ação. 
Considere a comparação abaixo:

Tesouro fraco: Não é o suficiente para 
sanar a escassez, mas a tripulação terá 
o suficiente para mais alguns dias de 
viagem.
Tesouro médio: A escassez é sanada. Caso 
seja uma Ameaça, ela perde 1 de força.
Tesouro valioso: Além de sanar uma 
escassez, a quantidade de recurso 
conquistado pode ser trocado ou vendido 
como um tesouro fraco. A área de carga 
ficará lotada com caixas ou barris. Caso 
seja uma Ameaça, ela é vencida e precisa 
ser removida da ficha do Mestre.

Ações
Ação: Improvisar recursos
O jogador que executar a Ação deve descrever a 
solução encontrada e os resultados.
Role a ação somando a Perícia adequada à 
solução encontrada pelo jogador.
13+: Os tripulantes descobrem uma forma 
de produzir esse recurso em quantidade. Em 
uma semana, são capazes de gerar recursos o 
suficiente para criar carga até lotar o Galeão, 
que pode ser vendida ou trocada como um 
tesouro fraco. Se a escassez era uma Ameaça, 
ela precisa ser apagada da ficha do Mestre.
10-12: Caso seja uma Ameaça, ela perde -1 de 



força e reinicia sua barra de progresso. Se for 
apenas uma escassez comum, o recurso não é 
mais uma escassez.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

A escassez é eliminada. Caso seja uma 
Ameaça, ela ganha +1 de força, mas seu 
progresso reinicia do zero.
A escassez é eliminada, mas todos 
recebem -3 em todas as Ações até poderem 
descansar adequadamente.
A tripulação não encontra nada. Esta Ação 
só pode ser refeita no dia seguinte, e carece 
de uma solução ou método diferente.

5-: O recurso improvisado machuca ou adoece 
alguém. Além de não resolver o problema, 
avance ou crie uma nova ameaça relacionada 
à escassez ou à tripulação.

Comprando recursos
Boa parte das negociações nas Caraíbas são 
feitas através de escambo, sem o intermédio 
de uma moeda.
Trocar recursos não é uma regra per se, como 
a mecânica de Barganhas, mas os jogadores 
podem utilizar a lista abaixo como referência 
para calcular o que pode ser trocado ou 
comprado por um tesouro:

Extinguir recurso em troca de outro.
Tesouro fraco: pode ser trocado por uma 
arma ou equipamento de boa qualidade; 
reparo de um dano no Galeão; contratar 
um tripulante com nome; um par de 
canhões; roupas de gala para 5 pessoas
Tesouro médio: melhoria no Galeão; um 
bote salva-vidas; elimina a escassez de um 
recurso; ingresso em baile realizado pelo 
governador de uma cidade média.
Tesouro valioso: reforma completa do 
Galeão; aposentar um único personagem 
com uma vida razoável; o ingresso em um 
baile do governador de Porto Real, Havana 
ou São Martinho.

Carga
O Galeão pode carregar até 800 toneladas em 
sua capacidade máxima, se movendo a ¼ de 
sua velocidade. Não é necessário contabilizar 
o peso da carga a bordo. Apenas use este 
valor como referência. Caso a carga parecer 
estar atingindo um peso que possa afetar a 
movimentação do Galeão, informe aos demais 
jogadores, em especial o Navegador.
Anote a seguir qualquer carga relevante, como 
carga em escassez, ou em excesso o suficiente 
para ser negociado como troca:

Tesouro
Anote a seguir o tesouro acumulado, seu valor 
e, caso relevante, quanto espaço de carga cada 
um ocupa:

Valor Ocupação

Valor Ocupação

Valor Ocupação

Valor Ocupação

Valor Ocupação

Valor Ocupação

Valor Ocupação

Tesouro

Tesouro

Tesouro

Tesouro

Tesouro

Tesouro

Tesouro



O Mestre de Artilharia é responsável pela 
guerra.
Existem dois tipos de Ações de combate: 
quando o personagem ataca sem chance 
de retaliação, como em um assassinato na 
surdina, ou quando a Ação desenrola em uma 
luta ou troca de tiros, e existe a chance de 
retaliação. O mesmo vale para Ações Navais 
de combate do Galeão.

Ações
Ação: Ataque surpresa
Se o pirata tem a chance de matar ou 
incapacitar com um único golpe um oponente 
desavisado, ou talvez desarmá-lo, isso não é 
um combate: é um ataque surpresa.
Esta Ação é rolada com Perícia de Combate, 
ou Furtiva, caso aplicável.
13+: O personagem abate, incapacita, ou destrói 
o alvo, e não é percebido imediatamente.
10-12: O personagem abate, incapacita, ou 
destrói o alvo, mas é detectado por terceiros ou 
deixa pistas que podem ajudar a identificá-lo.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O personagem atinge o alvo, mas sem 
matar ou concluir sua intenção, e é 
detectado logo depois.
O personagem erra o alvo, mas não 
percebe de onde veio ou quem o executou.

5-: O personagem erra o alvo e é detectado.

Ação: Combate
Se existe a chance do personagem atacado 
revidar e ferir o executor da Ação, esta é a 
Ação a ser usada.
Caso mais personagens estejam em combate 
simultaneamente, cada jogador envolvido 
precisa rolar a mesma ação. Além disso, 
os jogadores precisam qualificar qual dos 
lados está em vantagem, seja por ter maiores 
números ou melhores equipamentos e armas, 
e aplicar bônus compatíveis à rolagem.

13+: O combate é vencido. O jogador 
pode emprestar um dado a outro jogador 
participando do combate que ainda não rolou 
ou melhorar um resultado ruim.
10-12: O personagem recebe um ferimento. A 
menos que outro jogador participando tenha 
tirado 13+, o combate acaba sem vencedores, 
ou é rolado novamente para continuar.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O mesmo resultado da opção 10-12, mas 
personagens jogadores recebem mais 
um ferimento adicional, e um tripulante 
morre, se houver tripulantes em combate.
Os personagens chegam a um impasse por 
alguma razão, e o combate não tem como 
continuar a menos que outro tipo de Ação 
seja feita. Uma Ação Social, por exemplo.

5-: O personagem é ferido mortalmente, todos 
os personagens jogadores recebem mais 2 
ferimentos, e 3 tripulantes são mortos.

Ações Navais
Ação Naval: Fogo!
O Galeão e outro navio abrem fogo. Para usar 
esta ação, as embarcações precisam estar 
emparelhadas lado a lado, trocando baterias 
de tiros de canhão. A Ação só pode ser realizada 
caso o Galeão possua tripulação suficiente 
para operar seus canhões continuamente.
A diferença de tamanho e quantidade de 
canhões entre o Galeão e a outra embarcações 
é fundamental ao determinar a quantidade de 
dano que cada embarcação é capaz de causar 
durante o mesmo tempo. Se um navio é pelo 
menos a metade do tamanho do Galeão, reduza 
pela metade o dano recebido. A diferença de 
canhões é calculada em múltiplos de 50%: se 
um navio possuir 50% a mais de canhões do que 
o outro, causa +1 de dano; se possuir o dobro 
causa +2 de dano; e por aí vai. Esse dano extra 
é causado mesmo se a consequência da Ação 
determinar que apenas o outro lado causa dano.
Na cartilha do Galeão também existem 
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marcações de distância que definirão bônus 
para a rolagem, explicados melhor adiante.
Todos os jogadores com personagens operando 
canhões fazem a rolagem até que um dos 
navios seja destruído ou o Capitão ordene 
uma invasão. 
Esta rolagem é feita somando Perícia Naval.
13+: O navio inimigo recebe 2 danos.
10-12: O Galeão e o oponente recebem 1 dano.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O Galeão e o navio oponente recebem 2 
danos.
O Galeão causa 1 dano no oponente, mas 
perde 10 tripulantes.
O Galeão recebe 1 dano.

5-: O Galeão recebe 3 danos. 20 tripulantes 
morrem no combate.

Ação Naval: Ataque especial
Esta é uma Ação para toda situação que difere 
do combate naval convencional contra outra 
embarcação.
Isso pode acontecer caso o oponente não 
esteja alinhado para revidar, ou o Artilheiro 
queira usar munição especial, como bolas 
acorrentadas ou estilhaços.
Também deve ser usada caso o Galeão não 
possua tripulação suficiente para alimentar 
os canhões durante um combate contínuo, 
realizando apenas uma salva de tiros ou 
fazendo algo específico antes de serem 
fuzilados.
Esta Ação é rolada com a Perícia Naval.
13+: A tripulação dá dano ou consegue o efeito 
desejado. Para a próxima cena que envolva o 
alvo atacado, seja perseguição, combate, ou o que 
for, os jogadores possuem bônus extra de +1.
10-12: A tripulação dá dano ou consegue o 
efeito desejado, mas os jogadores terão uma 
penalidade de -1 na próxima cena que envolva 
o alvo atacado.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

A Ação é bem sucedida, mas algo ruim 
acontece no Galeão. O Mestre deve 
considerar a lista de Barganhas leves para 
escolher uma consequência.
A Ação não é bem sucedida.

5-: A Ação não é bem sucedida e o personagem, 
por alguma razão, é ferido no processo.

Distâncias para 
disparos do Galeão
Na cartilha do Galeão você vai encontrar 
marcações idênticas às abaixo. Aplique os bônus 
descritos aqui à rolagem de Ações Navais.
 

Perto
Se o alvo está dentro do primeiro círculo, a 
Ação é feita normalmente sem penalidades. 
Apenas é possível lançar cordas e ganchos 
para atracar dentro dessa distância.

Médio
Dentro do segundo círculo, todas as Ações 
Navais recebem -3 de penalidade.

Longe
Fora do segundo círculo até o limite do papel, 
as Ações Navais recebem -10.

Muito Longe
Alvos fora do papel são considerados fora 
de alcance. Para termos de regra, estes alvos 
também são considerados fora de jogo, como 
se tivessem escapado por alguma razão.

Ângulo de ataque
A bateria de canhões apenas pode disparar 
entre as duas linhas que demarcam a angulação 
máxima para os ataques. Para atacar alvos 
à frente ou atrás da embarcação, os marujos 
precisam reposicionar canhões para o convés, 
e então se rola com a Ação Ataque Especial.



O Carpinteiro é responsável pela manutenção 
do Galeão, e também arquitetar suas melhorias.
É seu papel pressionar os demais jogadores a 
abdicarem um pouco do valor de recompensa 
acumulada para investir na embarcação.

Melhorias
O Carpinteiro pode sugerir melhorias no 
Galeão, ao custo de tesouro. Cada melhoria 
custa um tesouro fraco, ou um tesouro médio se 
contratarem uma doca seca, tornar um recurso 
escasso, ou os jogadores podem fazer uma 
missão em busca dos recursos necessários.
Cada área do navio pode receber uma melhoria, 
e toma uma semana de trabalho da tripulação 
até ficar pronta. Trabalhar em uma doca seca 
reduz o tempo de trabalho necessário para 
dois dias. As melhorias podem ser de 3 tipos:

Resistência: Receber um dano destrói a 
melhoria ao invés de danificar o Galeão, 
como um escudo.
Qualidade: Cada melhoria pode conceder 
um bônus de +1 em qualquer rolagem 
em que o jogador puder justificar como a 
melhoria interfere em seu desempenho.
Expansão: Mais bocas de canhão, ou mais 
redes para tripulantes.

Ações
Ação: Inspeção de rotina
Uma inspeção é a Ação que descobre falhas 
na estrutura do navio e orienta a manutenção 
feita pelos Marujos. Para evitar sabotagens 
do Mestre, normalmente deve ser realizada 
sempre que o Galeão inicia viagem e após cada 
combate, em cada área do navio. Além disso, 
não é possível realizar projetos ou reparos 
sem uma inspeção prévia na área.
A Ação normalmente é rolada apenas pelo 
Carpinteiro, coordenando os marujos. São 
necessários 2 tripulantes para inspecionar 

uma área, tomando um período de trabalho. 
Caso tripulantes precisem de mais um período 
para continuar a vistoria em outras áreas, o 
Carpinteiro precisa rolar novamente.
Se houverem personagens jogadores 
participando na vistoria, cada um deles 
também será obrigado a rolar junto ao 
Carpinteiro. Sua rolagem afetará apenas a 
área para a qual foi designado.
A Ação é rolada com Perícia Naval.
13+: Tudo está perfeito e não precisa ser 
inspecionado novamente até a próxima 
viagem ou combate. O Carpinteiro pode 
marcar um visto sobre cada área.
10-12: A menos que outro marujo  também 
inspecionando diga o contrário, essa área 
precisa de manutenção.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Duas áreas precisam de manutenção.
Os tripulantes inspetores em uma área 
se ferem em um acidente. Aquela área 
precisa de manutenção.

5-: Uma área na verdade está danificada. O Mestre 
cria nova ameaça ou avança uma existente.

Ação: Reparos a bordo
Reparos são feitos quando uma área está 
danificada. Reparar uma área dura uma 
semana, com 5 marujos dedicados. Com 10 
marujos, os reparos podem ser feitos em 3 dias.
Os jogadores podem utilizar uma doca seca 
para fazer os reparos. Em uma doca seca, uma 
área é reparada por dia, independente do 
número de marujos trabalhando.
O Carpinteiro deve fazer uma rolagem para 
cada área reparada. Caso um dos personagens 
jogadores esteja envolvido nos reparos, ele 
também precisa fazer a mesma rolagem, 
e apenas são bem sucedidos se todos os 
envolvidos tiverem sucesso.
A Ação é rolada com Perícia Naval.
13+: A menos que outro jogador falhe em sua 
rolagem, o dano é reparado.
10-12: O dano será reparado, mas tomará dois 
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dias a mais de trabalho por sua culpa.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Os reparos não foram concluídos por 
culpa deste marujo, e o tempo foi perdido.
Eles reparam o dano, mas o Cozinheiro 
adiciona uma escassez.
Os reparos são feitos, mas os tripulantes 
trabalhando se ferem em um acidente.

5-: Os reparos não foram concluídos. O Mestre 
pode avançar uma ameaça qualquer.

Ação: Reparos emergenciais
Reparos quando não há tempo para inspeções. 
Esta Ação funciona redirecionando danos de 
uma área para outra, ou gerando escassez 
de recursos para evitar o pior a bordo. O 
Carpinteiro precisa determinar antes da Ação 
qual desses dois métodos será utilizado.
Serão necessários 10 tripulantes para realizar 
esta Ação. Ao iniciar reparos emergenciais, os 
tripulantes que forem designados para a ação 
não poderão fazer outra coisa até o fim da cena. 
Se personagens jogadores forem designados 
para a Ação, eles também precisarão fazer a 
rolagem além do Carpinteiro.
A Ação é rolada com Perícia Naval.
13+: O dano é reparado. Até o final da cena, a 
área reparada não pode receber dano.
10-12: O dano é reparado. Caso a área receba 
novo dano, todos os tripulantes trabalhando 
nos reparos recebem um ferimento. 
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Os reparos são feitos, mas, além de 
extinguir recursos, outra área será 
danificada, ou vice-versa.
Os reparos são feitos, mas todos os 
tripulantes trabalhando são feridos.
Os reparos não são feitos.

5-: Os reparos não são feitos, todos os 
tripulantes são feridos. O Mestre cria uma 
nova ameaça, ou avança uma qualquer.

Dano e Areas do Galeão
O navio possui determinadas áreas onde se 
divide o trabalho do Carpinteiro.
Toda vez que o Galeão recebe dano, o 
Carpinteiro precisa marcar a  áreas danificada 
na cartilha do Galeão.

Ao todo o Galeão é dividido em onze áreas:
Casco, dividido em 4 partes: Proa, Popa, 
Estibordo e Bombordo. Se os quatro 
estiverem danificados, o Galeão precisa de 
reparos imediatos ou irá afundar durante 
a próxima cena.
Mastros, 3 em linha: Quanto menos 
mastros, menor a velocidade do navio. Se 
o mastro central for derrubado, o Ninho é 
destruído também.
Leme: Dano impede o navio de fazer 
curvas.
Ninho: Dano mata instantaneamente os 
tripulantes que ali estiverem, e impede o 
navio de fazer caças.
Convés: O deque aberto. Dano faz com 
que todas as Ações de Marujo sejam feitos 
com -1 em rolagens.
Castelo de popa: Superestrutura em que 
se localizam os aposentos do Capitão e 
Contramestre.

Áreas recém vistoriadas não podem ser 
alvejadas por ações diretas da Pilha de Desgraça. 

Casco:
Proa
Estibordo
Bombordo
Popa

Mastros:
Proa
Central
Popa

Ninho
Convés
Castelo de Popa
Leme



Todo tripulante do Galeão é também um 
marujo, e por isso esta cartilha é disponível a 
todos. Diferente das demais, o Marujo não é 
uma Função que é mantida por alguém: todos 
são responsáveis pelas mecânicas do Marujo.
Os jogadores podem imprimir mais de uma 
cartilha Marujo, ou compartilharem a mesma.

Manutenção
Ação: Manutenção do Galeão
O Carpinteiro possui regras para fazer 
vistorias a bordo, e assim que um problema é 
identificado, uma manutenção precisa ser feita. 
É necessário deixar 5 tripulantes dedicados à 
manutenção durante um dia inteiro. Caso um 
dos personagens jogadores esteja presente, ele 
será responsável pela rolagem. Se houverem 
mais personagens jogadores presentes, cada 
um fará uma rolagem. Se não houver nenhum 
personagem jogador presente, o Carpinteiro 
rola sozinho.
A Ação é rolada com Perícia Naval.
13+: O Carpinteiro deve marcar a área do 
Galeão como vistoriada em sua cartilha, a 
menos que outro jogador não tenha sucesso.
10-12: A área apenas pode ser marcada como 
vistoriada se outro jogador tiver tirado 13+. Se 
não for o caso, o Carpinteiro precisa realizar 
nova vistoria em um período próximo para 
averiguar se a manutenção foi bem feita.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

A área é consertada, e o Carpinteiro pode 
marcá-la como vistoriada, mas o Mestre 
avança uma Ameaça.
O Carpinteiro terá de ordenar uma nova 
vistoria em um período futuro, que será 
realizada com -3 em sua rolagem.
A área do Galeão recebe um dano.

5-: A área do Galeão recebe um dano. O Mestre 
avança uma Ameaça relacionada ao Galeão.

Ação: Manutenção de armas e 
equipamentos
A rolagem não precisa ser feita para cada 
equipamento, apenas por pessoa executando 
a Ação durante um período.
Um marujo consegue fazer manutenção no 
equipamento de até 10 pessoas durante um 
período.
A Ação é rolada com Perícia de Combate.
13+: Todo o equipamento está de acordo, e não 
pode ser sabotado pelo Mestre até o próximo 
combate ou viagem.
10-12: O marujo sabe que a manutenção não 
foi bem feita. O equipamento não soma bônus 
em rolagens, e o marujo precisará gastar um 
novo período para refazer sua manutenção.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

O equipamento não pode ser sabotado 
pelo Mestre, mas recebe -1 em rolagens 
até a próxima manutenção.
O equipamento não foi verificado 
adequadamente, mas quem o fez não 
percebe isso. O Mestre pode sabotá-lo.

5-: O equipamento é destruído.

Ferimentos
Um personagem não morre por acúmulo de 
ferimentos, mas cada ferimento dificulta o 
sucesso do combate. Para cada ferimento em 
um personagem, ele causa uma penalidade de 
-1 para qualquer rolagem da qual participar, 
mesmo ações em grupo. Personagens apenas 
morrem por efeito direto de uma Ação, que 
determine especificamente como ele morreu, 
ou por meio de uma Barganha.
Personagens feridos precisam receber 
atendimento médico e ficar em repouso, 
curando um ferimento por dia. Com a Ação 
de tratamento, jogadores podem curar mais 
ferimentos além deste.
Quaisquer tripulantes não jogadores são 
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retirados de ação ao receber qualquer 
ferimento e ficam de cama. Claro, se eles se 
ferirem em combate precisarão ser arrastados 
para um lugar em segurança.

Ação Médica: Tratando 
ferimentos
Em navios piratas não era muito comum 
a existência de “médicos” a bordo. O que 
acontecia era a transmissão verbal de uma 
vivência de experiências acumuladas, ou a 
própria experiências dos marujos. Piratas 
mais velhos costumam ter visto mais coisas 
e por isso estão mais preparados para lidar. 
Ainda assim, o método mais comum para 
qualquer mazela é apenas deixar o marujo de 
repouso.
Marujos mais experientes provavelmente 
aprenderam, talvez em serviços militares 
ou convivendo com especialistas, alguns 
procedimentos rudimentares, normalmente 
envolvendo talas simples, limpeza da área 
afetada, ópio ou álcool como analgésicos, 
sangrias, e amputações.
O rolamento de Perícias Médicas é um dos 
mais específicos do jogo, possuindo esta única 
Ação que a utilize. Ela deve ser rolada para 
cada personagem com nome, ou uma única 
rolagem para atender todos os tripulantes 
sem nome.
Considere o ferimento removido diariamente 
quando em repouso à parte dos removidos 
pela Ação.
13+: Se continuar em repouso durante o dia, 
ele remove mais 5 ferimentos acumulados. 
Se houverem ainda mais ferimentos, outra 
rolagem apenas pode ser feita no dia seguinte.
10-12: Mais 1 ferimento é removido. Outra 
rolagem apenas pode ser feita no dia seguinte.
6-9: O Mestre pode escolher entre:

Remove mais 1 ferimento mas terá que 
ficar dois dias em repouso até poder 
receber outra rolagem de tratamento.
Não remove nenhum ferimento adicional 
hoje, mas amanhã pode tentar outra 
rolagem de tratamento.
Acumula um novo ferimento, por conta 
do mal tratamento. Uma nova rolagem de 
tratamento pode ser feita imediatamente, 
para conter a complicação.

5-: Infelizmente o personagem não sobreviveu. 
No caso de um grupo de tripulantes sem nome, 

metade deles morrem. O Mestre avança uma 
ameaça.



Os bucaneiros são piratas naturais das 
Caraíbas, que nunca tiveram outra vida 
senão a liberdade do mar. Não têm muitas 
posses senão tudo aquilo que precisam para 
sobreviver: armas e rum.
Nenhum pirata originado em qualquer lugar 
entende mais dos segredos das águas e dos 
ventos caraíbas que um bucaneiro. Da mesma 
forma, também é completamente averso à vida 
em terra, a etiqueta da elite colonial, ou sequer 
a razão de se ter um trabalho convencional.
Ele normalmente não tem grandes desejos 
materiais, por mais que possa falar bastante 
em acumular e saquear riquezas. A fortuna 
acabará sendo um empecilho para seu meio 
de vida, e ele sabe disso. Não deseja outra vida 
senão a vida livre que só é possível por causa 
da pirataria. Isso não acontece simplesmente 
por questão de opção, o luxo de um miserável. 
Mas nestas ilhas, não existe outra opção. É isso 
ou viver servindo a um colono europeu, e para 
um bucaneiro isso é pior do que a morte.
É comum que bucaneiros tolerem deixar suas 
riquezas para seus Capitães, ou reinvestir no 
próprio navio que escolheu chamar de lar. Ele 
não teria muito mais o que fazer além disso, 
já que quaisquer posses em terra significaria 
afastá-lo do mar.

Origem: Bucaneiro
Antecedente
Escolha uma das seguintes personalizações:

Ex-combatente: +1 em Perícia de 
Combate, +6 canhões para o Galeão.
Cicatrizes: Um dado de vínculo com cada 
personagem jogador, +2 tripulantes com 
nome no Galeão, proprietário do Galeão.
Nascido no mar: +1 em Perícia Naval, 
melhoria para as velas do Galeão.
Sobrevivente: +1 em Perícia Médica, +1 
para rolagens da Ação Improvisar Recursos.
Rato do mar: +1 em Perícia Furtiva. Você 
pode re-rolar uma rolagem qualquer 
envolvendo esta perícia uma vez por sessão.
Velho cão: +1 em Perícia Social, +5 
tripulantes para o Galeão.

Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Você vota Capitão e Contramestre 
recebem partes maiores, mas honestamente 
para você é indiferente esse resultado.
Artigo 2: Você possui um vício. Escolha um 
entre: Álcool, Jogos de Aposta, Música, 
Roubar, Sexo, Violência. Marque esta opção 
no Artigo 2, pois os outros se preocuparão com 
você. Escolher música aqui não faz de você 
um músico.
Além disso também marque Fugir do 
combate e Abandonar o meio de vida, que 
você julga passível de punição severa.
Artigo 3: Você vota Consumo apenas o 
necessário, sob o risco de punição grave caso 
consuma indevidamente. E também Toda arma 
é de responsabilidade de seu dono.
Artigo 4: Vote por todas as opções.
Artigo 5: Você prefere missões mais longas, 
mas não irá se opor caso alguém demande 
missões curtas. Vote na opção já mais votada 
que lhe permita o maior tempo em mar.
Artigo 6: Para você tanto faz. Você só quer 
voltar ao mar.



Perícias

Durante a criação do personagem, além dos 
bônus concedidos pelo antecedente, você deve 
distribuir mais 5 pontos.
Anote na perícia quaisquer bônus específicos 
para rolagens, concedidos por antecedente, 
peculiaridade, equipamentos, etc.

Peculiaridade
O bucaneiro é nascido e vivido no mar, e isso 
permite que ele desafie o impossível quando 
executando suas tarefas favoritas.
Ao finalizar a criação do personagem, 
escolha uma perícia e circule-a.
Toda vez que fizer um rolamento que a 
envolve, você pode pegar um dado emprestado 
da Pilha de Desgraça para fazer o rolamento, 
devolvendo após o resultado. Caso um dos 
dados resulte em 1 durante a rolagem, não é 
necessário devolver 2 dados. O dado que já 
seria devolvido de qualquer forma por esta 
peculiaridade pode ser usado para pagar essa 
dívida.

Pilha de Dados
Todo início de sessão, comece com 3 dados.

Rolando Dados
Após escolher uma Ação, você deve montar 
sua mão de dados. Escolha quantos dados de 
sua pilha irá apostar, e então outros jogadores 
podem emprestar mais dados através de 
vínculos e habilidades. Assim que os dados 
são rolados, remova todos os que resultarem 
1 para a Pilha de Desgraça.
Some ao valor da somatória dos dados o número 
de Perícia e outros bônus quaisquer. Cada 
bônus apenas pode somar +1 ou -1 à rolagem, 
mas o jogador pode criar qualquer quantidade 
de bônus, desde que faça sentido na cena.

Somatória dos dados rolados + Perícia + Bônus

Ferimentos
O jogador recebe -1 para cada ferimento 
acumulado, em todas suas rolagens. Não há 
limite para ferimentos acumulados.

Vínculos
Você pode gastar um dado de vínculo com um 
personagem para, em uma cena em que os 
dois estiverem presentes:

Emprestar um dado para uma rolagem dele
Roubar um dado para uma rolagem sua

Nos dois casos, devolva um dado para o 
jogador após a rolagem, mesmo que role 1.

Pilha de Dados Ferimentos

Nome

Aparência

Personagem Dados

Personagem

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Combate
Furtiva
Médica
Naval
Social

Dados



A era dos Conquistadores chegou ao final, mas 
esse marujo acredita que ainda há muita terra 
a ser explorada. Infelizmente as coroas européias 
não financiam mais novas expedições, focados 
em fortalecer colônias já estabelecidas. Então 
a única solução é assumir a missão com as 
próprias mãos: criar um exército e seu próprio 
assentamento (ou tomar um existente).
São em sua maioria europeus de famílias que 
perderam poder nos últimos anos, e hoje estão 
à beira da pobreza. Saquear é provavelmente 
um mal necessário, mas o conquistador sabe 
que ainda existem riquezas naturais em terra 
que podem garantir seu passaporte de volta 
para o velho mundo. E para isso ele construiu 
uma vila na costa americana. Ele talvez 
descobriu uma mina ou possui algum contato 
com “selvagens”. O Galeão nada mais é que 
um degrau em sua missão de exploração, mas 
tantos miseráveis ignorantes podem ser úteis 
em sua missão.
No Galeão, o conquistador é a referência para 
missões em terra e sobrevivência. No mar, 
são normalmente excelentes navegadores e 
combatentes de longo alcance. Porém costuma 
ser odiado por seus companheiros a bordo, 
sempre arrogante e saudoso de luxos que 
nenhum marujo jamais sonhou.

Origem: Conquistador
Antecedente
Escolha uma das seguintes personalizações:

Colonista: +1 em Ações para encontrar 
ou produzir recursos. Produção de 
suprimentos ou tesouros na vila é dobrada.
Covarde: +1 em Perícia Furtiva, +1 em 
Ações de Ataque surpresa. Mestre cria uma 
Ameaça inicial.
Explorador: +1 em Perícia Naval, pode 
re-rolar Reconhecimento ou Avaliar clima 
uma vez por sessão.
Missionário: +1 em Perícia Social, começa 
com a construção Capela na vila.
Nobre: +2 em Perícia Social. Ganha vínculos 
com personagens que arquitetarem missões 
contra sua nação de origem.
Poeta: -1 em Ações de combate. Ganha 2 
vínculos com cada personagem jogador, 
e todos ganham 1 com ele. O Galeão tem 
Reputação +1.

Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Você vota por Paga-se o custo de um 
projeto e depois divide igualmente. Anuncie 
que todos os jogadores podem votar nesta 
opção ao invés das próprias, se quiserem.
Artigo 2: Marque apenas Roubar.
Artigo 3: Você vota em Não há regulação de 
consumo e Toda arma é de responsabilidade 
de seu dono.
Artigo 4: Desde que para manter a segurança 
da vila, todas as punições podem ser justas.
Artigo 5: Preferirá ficar na vila, então vota na 
opção que parece render menos viagens, ou 
viagens mais curtas.
Artigo 6: Para efeitos deste artigo, se não 
houver um proprietário definido, você é 
considerado proprietário do navio. Não que 
seja mesmo o dono, mas é respeitado como 
uma autoridade. Marque o Proprietário 
define para todas as funções.



Perícias

Durante a criação do personagem, além dos 
bônus concedidos pelo antecedente, você deve 
distribuir mais 5 pontos.
Anote na perícia quaisquer bônus específicos 
para rolagens, concedidos por antecedente, 
peculiaridade, equipamentos, etc.

Peculiaridade
Quando chegou nas Caraíbas, você gastou tudo 
que tinha para a construção de uma pequena 
vila.
Você pode gastar tesouros médios para 
construir, após um mês de obras:

Armazém: Guarde até 400 toneladas em 
suprimentos, recursos e tesouros.
Capela: Garante +5 tripulantes por mês.
Fazenda: Produz recursos toda semana, 
que pode ser trocado ou vendido como um 
tesouro fraco, ou restaurar uma escassez.
Fortificação: Dobra a produção de recursos 
ou recrutamento. Pode fazer baterias de 
tiros em direção ao mar, como o Galeão.
Mercado: Pode fazer trocas e vendas na 
própria vila, além de ser capaz de comprar 
armas e equipamentos, e até canhões.
Garimpo: Explorando uma mina próxima, 
você extrai um tesouro fraco por semana.

Pilha de Dados
Todo início de sessão, comece com 3 dados.

Rolando Dados
Após escolher uma Ação, você deve montar 
sua mão de dados. Escolha quantos dados de 
sua pilha irá apostar, e então outros jogadores 
podem emprestar mais dados através de 
vínculos e habilidades. Assim que os dados 
são rolados, remova todos os que resultarem 
1 para a Pilha de Desgraça.
Some ao valor da somatória dos dados o número 
de Perícia e outros bônus quaisquer. Cada 
bônus apenas pode somar +1 ou -1 à rolagem, 
mas o jogador pode criar qualquer quantidade 
de bônus, desde que faça sentido na cena.

Somatória dos dados rolados + Perícia + Bônus

Ferimentos
O jogador recebe -1 para cada ferimento 
acumulado, em todas suas rolagens. Não há 
limite para ferimentos acumulados.

Vínculos
Você pode gastar um dado de vínculo com um 
personagem para, em uma cena em que os 
dois estiverem presentes:

Emprestar um dado para uma rolagem dele
Roubar um dado para uma rolagem sua

Nos dois casos, devolva um dado para o 
jogador após a rolagem, mesmo que role 1.

Pilha de Dados Ferimentos

Nome

Aparência

Personagem Dados

Personagem

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Combate
Furtiva
Médica
Naval
Social

Dados



Os corsários são ingleses, espanhóis, franceses, 
e alguns poucos de outras nacionalidades, que 
encontraram na pirataria uma forma de se 
redimir por seus crimes, ou trabalhar para 
a Coroa sem a necessidade de se alistar ou 
seguir uma carreira.
O corsário não precisa se preocupar em 
saquear tesouros. Ele possui uma carta de 
corso, uma autorização legal para afundar 
navios rivais de determinada nação. Se fizer 
bem sua missão, fortunas o aguardam ao 
retornar.
Claro, nada o impede de conquistar cartas de 
várias nações ao mesmo tempo. Desde que 
apenas as pessoas certas fiquem sabendo 
de suas ações, você pode recolher inúmeras 
recompensas.
Nem é necessário dizer que outros piratas 
têm gosto em afundar corsários, visto por eles 
como parasitas e traidores das Caraíbas.

Origem: Conrsário
Antecedente
Escolha uma das seguintes personalizações:

Arauto: +1 em Perícia Naval, +1 para rolagens 
de Caça, Reconhecimento e Reputação.
Bom vivant: +2 em Perícia Social. No 
Artigo 2 ambas marque álcool e sexo.
Duelista: +1 em Perícia de Combate, e 
armas de boa qualidade, que concedem +1 
em combate pessoal.
Erudito: +2 em Perícia Médica,  e um violino, que 
concede +1 em rolagens para impressionar.
Estrategista naval: +1 em Perícia Naval, e 
+6 canhões para o Galeão.
Pilantra: +1 em Perícia Furtiva. 
Proprietário do Galeão. Adicione +2 
tripulantes com nome ao Galeão.

Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Você vota por Capitão recebe 
metade, divide-se o resto.
Artigo 2: Marque Lanternas tarde da noite, 
Brigas, e Roubar a bordo. O restante você não 
julga relevante constar no acordo.
Artigo 3: Seu voto é que Cada um apenas 
consuma o necessário. Um armeiro deve ser 
indicado para cuidar de todas as armas.
Artigo 4: Marque Chibatadas, para lidar com 
crimes graves, e Diminuição da pilhagem, 
para crimes leves. Contra as demais a menos 
que alguém marque alguma diretamente.
Artigo 5: Você vota Após a conclusão de 
uma missão específica. Para você, cada 
alvo, uma missão diferente (a menos que 
consigam vários alvos em uma viagem), e o 
tesouro só virá após o pagamento da Coroa, 
o que significa que vocês ainda precisam de 
outra viagem para coletar a recompensa. Mas 
mesmo que essa opção não ganhe, sua missão 
pessoal é a mesma: Afundar navios.
Artigo 6: Você vota pela opção que lhe der 
mais chances de se tornar Capitão. Se você 
não for o Capitão, você aproveitará qualquer 
chance que puder para desmerecê-lo e tomar 
sua posição. Ser Contramestre é uma boa 
forma de fazê-lo.



Perícias

Durante a criação do personagem, além dos 
bônus concedidos pelo antecedente, você deve 
distribuir mais 5 pontos.
Anote na perícia quaisquer bônus específicos 
para rolagens, concedidos por antecedente, 
peculiaridade, equipamentos, etc.

Peculiaridade
Escolha a nação que emitiu sua carta de corso:

Espanha: Paga um tesouro fraco por 
qualquer navio de desafio médio ou difícil 
afundado, um tesouro médio por navios 
piratas.
França: Paga um tesouro médio por 
cada navio Inglês de desafio médio ou 
difícil afundado, e um tesouro fraco por 
espanhóis e holandeses.
Holanda: Paga um tesouro valioso por 
cada navio de desafio difícil de qualquer 
outra nação afundado. Retira um tesouro 
fraco por cada navio pirata afundado.
Reino Unido: Paga um tesouro fraco por 
qualquer navio afundado.

Para receber a recompensa, deve-se  ir até 
uma cidade tomada pela nação e apresentar 
provas de que o navio não está mais operando.

Pilha de Dados
Todo início de sessão, comece com 3 dados.

Rolando Dados
Após escolher uma Ação, você deve montar 
sua mão de dados. Escolha quantos dados de 
sua pilha irá apostar, e então outros jogadores 
podem emprestar mais dados através de 
vínculos e habilidades. Assim que os dados 
são rolados, remova todos os que resultarem 
1 para a Pilha de Desgraça.
Some ao valor da somatória dos dados o número 
de Perícia e outros bônus quaisquer. Cada 
bônus apenas pode somar +1 ou -1 à rolagem, 
mas o jogador pode criar qualquer quantidade 
de bônus, desde que faça sentido na cena.

Somatória dos dados rolados + Perícia + Bônus

Ferimentos
O jogador recebe -1 para cada ferimento 
acumulado, em todas suas rolagens. Não há 
limite para ferimentos acumulados.

Vínculos
Você pode gastar um dado de vínculo com um 
personagem para, em uma cena em que os 
dois estiverem presentes:

Emprestar um dado para uma rolagem dele
Roubar um dado para uma rolagem sua

Nos dois casos, devolva um dado para o 
jogador após a rolagem, mesmo que role 1.

Pilha de Dados Ferimentos

Nome

Aparência

Personagem Dados

Personagem

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Combate
Furtiva
Médica
Naval
Social

Dados



Retirado de sua família, vendido na costa 
por um colonizador português. Forçado a 
trabalhar contra a sua vontade, torturado 
mesmo obedecendo todas as ordens que 
lhe deram. Mas conseguiu se livrar de seus 
captores, e no Galeão tem ao menos um 
princípio de dignidade. E, mais do que isso, a 
chance de um dia retornar.
O Galeão é abarrotado de criminosos de todo 
tipo, mas apenas um escravo carrega na pele 
o seu crime: não existem negros libertos 
nas Caraíbas. Fora do navio ele não possui 
nenhuma chance de socialização, e pode 
ser novamente encarcerado já que não há 
resposta possível para explicar como ele não 
acompanha um senhor.
De qualquer forma, não há outro tripulante 
tão endurecido. Não há dor comparável às que 
já tenha sofrido. E na guerra não há pessoa 
com uma fúria tão genuína.

Origem: Escravo
Antecedente
Escolha uma das seguintes personalizações:

Cicatrizes: +1 em Perícia de Combate. Você 
é capaz de ignorar até -3 de penalidade 
causada por ferimentos.
Curandeiro: +1 em Perícia Médica, +1 
para a Ação Tratar ferimentos.
Fugido: +2 em Perícia Furtiva. Mestre cria 
uma nova Ameaça.
Prisioneiro Yoruba: +1 em Perícia de 
Combate, +1 em Perícia Naval. Você não 
fala nenhuma língua europeia, mas 
adiciona +1 tripulante com nome, o único 
que fala a sua língua.
Trabalhador: +1 em Perícia Naval. Você 
pode re-rolar, uma vez por dia, uma Ação 
de inspeção,  manutenção, ou reparos.
Quilombola: +1 em Perícia Social. +5 
tripulantes sem nome ao Galeão.

Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Você vota Igualmente entre todos 
os tripulantes.
Artigo 2: Você não vota em nenhuma destas 
opções.
Artigo 3: Você vota Consumo apenas o 
necessário e Armeiros preparam todas 
as armas. Dessa forma você pode focar sua 
atenção nas coisas que você faz melhor, como 
manter o navio funcionando.
Artigo 4: Você veta Chibatadas, e vota 
Ostracismo em ilha deserta, Andar na 
prancha, e Diminuição da pilhagem.
Artigo 5: Você não vota em nenhuma destas 
opções.
Artigo 6: Você não tem muito interesse em 
assumir um cargo de responsabilidade, mas 
vota em todas as opções para que sejam 
escolhidos por Voto democrático.



Perícias

Durante a criação do personagem, além dos 
bônus concedidos pelo antecedente, você deve 
distribuir mais 5 pontos.
Anote na perícia quaisquer bônus específicos 
para rolagens, concedidos por antecedente, 
peculiaridade, equipamentos, etc.

Peculiaridade
Toda vez que você reage a uma provocação, 
ou é obrigado a passar por uma situação 
vexatória ou abusiva, ou enfrenta problemas 
com a sociedade comum por ser um negro livre, 
você pega um dado do mestre emprestado 
para cada rolagem em Ações executadas para 
lidar com o problema, devolvendo após cada 
resultado. Caso um dos dados resulte em 1 
durante a rolagem, não é necessário devolver 
2 dados. O dado que já seria devolvido de 
qualquer forma pode ser usado para pagar 
essa dívida.
Além disso, caso sua reação aconteça à 
ação de um personagem jogador, ganhe 
imediatamente um vínculo com ele.

Pilha de Dados
Todo início de sessão, comece com 3 dados.

Rolando Dados
Após escolher uma Ação, você deve montar 
sua mão de dados. Escolha quantos dados de 
sua pilha irá apostar, e então outros jogadores 
podem emprestar mais dados através de 
vínculos e habilidades. Assim que os dados 
são rolados, remova todos os que resultarem 
1 para a Pilha de Desgraça.
Some ao valor da somatória dos dados o número 
de Perícia e outros bônus quaisquer. Cada 
bônus apenas pode somar +1 ou -1 à rolagem, 
mas o jogador pode criar qualquer quantidade 
de bônus, desde que faça sentido na cena.

Somatória dos dados rolados + Perícia + Bônus

Ferimentos
O jogador recebe -1 para cada ferimento 
acumulado, em todas suas rolagens. Não há 
limite para ferimentos acumulados.

Vínculos
Você pode gastar um dado de vínculo com um 
personagem para, em uma cena em que os 
dois estiverem presentes:

Emprestar um dado para uma rolagem dele
Roubar um dado para uma rolagem sua

Nos dois casos, devolva um dado para o 
jogador após a rolagem, mesmo que role 1.

Pilha de Dados Ferimentos

Nome

Aparência

Personagem Dados

Personagem

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Combate
Furtiva
Médica
Naval
Social

Dados



Os navios europeus começaram a 
desembarcar um atrás do outro no oriente, 
alguns atrás de negócios, outros apenas 
tomando o que conseguiam. Porém, do 
mar de Omã ao mar Amarelo, a pirataria já 
era uma prática milenar. Tão organizada e 
poderosa que com frequência uniu forças 
com o exército de suas nações contra inimigos 
estrangeiros, esbanjando poder bélico e 
treinamento marcial. Um navio ocidental não 
é normalmente bem vindo nessas águas.
Apesar de quase a totalidade da população 
caribenha ser formada por imigrantes, os 
europeus não se sentem estrangeiros aqui. 
Eles estão em casa, pois tomaram terra e mar 
para si. Um verdadeiro estrangeiro se sente 
completamente deslocado. Ninguém fala sua 
língua, ninguém entende seus costumes. E 
mesmo sendo mais experiente na maioria das 
principais tarefas, nenhum marujo o reconhece.
Para um saqueador oriental são deploráveis 
as condições de vida a bordo das embarcações 
europeias. Desorganizados, imundos, porcos. 
Mas de fato existem boas oportunidades, e a 
experiência pode ser valiosa. Ao menos aqui 
não há a necessidade de se disputar território, 
servir a um dos tiranos mestre dos mares, e 
ser obrigado a entregar-lhe todos os espólios.

Origem: Estrangeiro
Antecedente
Escolha uma das seguintes personalizações:

Artista Marcial: +2 em Perícia de Combate.
Monge: +1 em Perícia Médica. Você pode 
re-rolar, uma vez por dia, qualquer Ação 
de Tratar ferimentos.
Nobre: +1 em Perícia Social. Acrescente +2 
tripulantes com nome.
Pescador: +1 em Perícia Naval. Você 
recebe +1 para a Ação Improvisar recursos 
para conseguir suprimentos.
Soldado: +1 em Perícia de Combate e +1 
em Perícia Naval.
Traficante: +1 em Perícia Furtiva. Você é 
viciado em ópio. Sob efeitos do ópio você 
ignora até -3 de penalidade causada por 
ferimentos.

Voto no Acordo de Pirataria
Artigo 1: Você vota Igualmente entre todos 
os tripulantes.
Artigo 2: Você veta todas as opções. Apenas 
marcações diretas de outros jogadores são 
contabilizadas.
Artigo 3: Você vota por Não há qualquer 
regulação de consumo e Cada um 
responsável por sua arma. Independente 
do que for votado, você consome o que quiser, 
quando quiser. E ninguém encosta em suas 
armas.
Artigo 4: Marque Cortar membros e Execução.
Artigo 5: Você costuma confiar nas autoridades. 
Vote Capitão define o fim da campanha.
Artigo 6: Em todas as opções você vota 
Tripulante com maior perícia. Porém você 
não concorda que eles devam acumular 
funções. Caso alguém já tenha uma função, 
outro deveria pegar a próxima.



Perícias

Durante a criação do personagem, além dos 
bônus concedidos pelo antecedente, você deve 
distribuir mais 5 pontos.
Anote na perícia quaisquer bônus específicos 
para rolagens, concedidos por antecedente, 
peculiaridade, equipamentos, etc.

Peculiaridade
Piratas orientais começam a navegar cedo, 
por isso mesmo o mais jovem dos estrangeiros 
costuma guardar mais conhecimentos sobre a 
vida no mar que os mais velhos cães do mar 
do ocidente.
Quando desejar, um estrangeiro pode 
interceder na ação de outro marujo para 
ajudá-lo. Seja com uma técnica mais eficiente, 
apresentando um recurso que ninguém 
reconhece, ou outra qualidade que não é 
comum deste lado do mundo.
Você pode sacrificar um dos dados da sua pilha 
para acrescentá-lo à uma rolagem de outro 
jogador mesmo após a revelação do resultado, 
somando seu valor posteriormente. Após a 
conclusão do resultado, esse dado não retorna 
à sua pilha, ficando com aquele jogador. Além 
disso, você ganha dois dados de vínculo com o 
marujo que ajudou.

Pilha de Dados
Todo início de sessão, comece com 3 dados.

Rolando Dados
Após escolher uma Ação, você deve montar 
sua mão de dados. Escolha quantos dados de 
sua pilha irá apostar, e então outros jogadores 
podem emprestar mais dados através de 
vínculos e habilidades. Assim que os dados 
são rolados, remova todos os que resultarem 
1 para a Pilha de Desgraça.
Some ao valor da somatória dos dados o número 
de Perícia e outros bônus quaisquer. Cada 
bônus apenas pode somar +1 ou -1 à rolagem, 
mas o jogador pode criar qualquer quantidade 
de bônus, desde que faça sentido na cena.

Somatória dos dados rolados + Perícia + Bônus

Ferimentos
O jogador recebe -1 para cada ferimento 
acumulado, em todas suas rolagens. Não há 
limite para ferimentos acumulados.

Vínculos
Você pode gastar um dado de vínculo com um 
personagem para, em uma cena em que os 
dois estiverem presentes:

Emprestar um dado para uma rolagem dele
Roubar um dado para uma rolagem sua

Nos dois casos, devolva um dado para o 
jogador após a rolagem, mesmo que role 1.

Pilha de Dados Ferimentos

Nome

Aparência

Personagem Dados

Personagem

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Combate
Furtiva
Médica
Naval
Social

Dados



Reino Unido e França disputam o controle do 
Atlântico Norte, frequentemente sabotados 
pelas inúmeras cartas de corso criadas pelos 
holandeses. A marinha espanhola segue 
muito fraca, incapaz de proteger a quantidade 
absurda de cargueiros recheados de tesouros 
indo, recheados de escravos voltando. A 
Companhia Britânica das Índias Orientais 
costuma contratar ex-militares, mas ainda 
em pouca quantidade. Cenário que parece 
mudar com a recente criação da Companhia 
Francesa.
Com o aumento da pirataria nas Caraíbas, e 
o consequente fracasso de muitas operações 
militares, muitos comandantes e até 
almirantes se viram rebaixados na linha de 
comando. Sem oportunidades e recursos para 
voltar para a Europa, são forçados a assumir 
o estilo de vida pirata, onde suas habilidades 
servem como luva.
Ex-militares precisam constantemente 
lidar com sua vergonha, a maioria sempre 
escondendo seu passado. Mas poucos deles 
ainda mantém qualquer amor à sua antiga 
bandeira após terem sido descartados sem 
cerimônia.

Origem: Militar
Antecedente
Escolha uma das seguintes personalizações:

Almirante: +1 em Perícia Social. Adicione 
+5 tripulantes. Se você for Capitão, comece 
o jogo com +1 Reputação do Galeão.
Desertor: +1 em Perícia Furtiva. Proprietário 
do Galeão. Adicione +6 tripulantes. O Mestre 
deve criar uma nova Ameaça.
Estrategista: +2 em Perícia Naval.
Mestre da Guerra: +1 em Perícia de 
Combate, e adicione +6 canhões. Se 
você for Capitão, comece o jogo com +1 
Reputação pessoal.
Médico: +2 em Perícia Médica. Você pode 
re-rolar uma Ação de Tratar ferimentos 
uma vez por sessão.
Vingança: +1 em Perícia Naval. Você recebe 
+1 para Ações de Caça e Reconhecimento 
para reconhecer navios militares.

Voto no Acordo de Pirataria
Em qualquer opção, caso seja voto vencido, 
você sempre irá repetir o voto do personagem 
jogador que tiver passado militar ou maior 
número em perícias Naval e Combate até agora.
Artigo 1: Você vota por “Capitão e Contramestre 
recebem o dobro”.
Artigo 2: Marque ‘Brigas’, ‘Roubar’, e ‘Fugir 
do Combate’. Qualquer uma das demais você 
pode votar a favor, se desejar.
Artigo 3: Você vota em ‘Consumir o necessário’ e 
‘Toda arma é de responsabilidade de seu dono’.
Artigo 4: Marque ‘Chibatadas’, e você vota por 
‘Andar na Prancha’, ‘Execução’, e ‘Ostracismo 
em linha deserta’.
Artigo 5: Você ainda tem extremo respeito pela 
linha de comando. Todos os tripulantes não 
jogadores você considera seus subordinados. 
Vote ‘O Capitão define o fim da campanha’.
Artigo 6: Você vota que Todas as funções devem 
ser escolhidas ‘baseadas no personagem 
jogador com a maior Perícia indicada’. Os 
personagens devem acumular funções caso 
tenham a maior perícia, com exceção de 
Capitão e Contramestre.



Perícias

Durante a criação do personagem, além dos 
bônus concedidos pelo antecedente, você deve 
distribuir mais 5 pontos.
Anote na perícia quaisquer bônus específicos 
para rolagens, concedidos por antecedente, 
peculiaridade, equipamentos, etc.

Peculiaridade
Você possui uma Ação especial para dar ordens, 
mesmo não sendo Capitão. Esta Ação funciona 
da mesma forma que as Ordens do Capitão.
Você pode pegar um dado emprestado da Pilha 
de Desgraça para esta rolagem.
Esta Ação é rolada com Perícia Social.
13+: A tripulação executa a ordem, como se 
tivesse resultado 13+ na Ação escolhida.
10-12: O Capitão precisa confirmar a ordem. 
Caso o faça, a tarefa é executada como se 
tivesse resultado 10-12 na Ação escolhida.
6-9: A tripulação ignora, e você devolve o dado 
ao Mestre. O Capitão e todos os personagens  
envolvidos ganham um vínculo com você.
5-: A tripulação ignora. Você devolve o dado ao 
Mestre, que avança ou aumenta a força de uma 
Ameaça. Todos personagens jogadores ou com 
nome ganham um vínculo com você.

Pilha de Dados
Todo início de sessão, comece com 3 dados.

Rolando Dados
Após escolher uma Ação, você deve montar 
sua mão de dados. Escolha quantos dados de 
sua pilha irá apostar, e então outros jogadores 
podem emprestar mais dados através de 
vínculos e habilidades. Assim que os dados 
são rolados, remova todos os que resultarem 
1 para a Pilha de Desgraça.
Some ao valor da somatória dos dados o número 
de Perícia e outros bônus quaisquer. Cada 
bônus apenas pode somar +1 ou -1 à rolagem, 
mas o jogador pode criar qualquer quantidade 
de bônus, desde que faça sentido na cena.

Somatória dos dados rolados + Perícia + Bônus

Ferimentos
O jogador recebe -1 para cada ferimento 
acumulado, em todas suas rolagens. Não há 
limite para ferimentos acumulados.

Vínculos
Você pode gastar um dado de vínculo com um 
personagem para, em uma cena em que os 
dois estiverem presentes:

Emprestar um dado para uma rolagem dele
Roubar um dado para uma rolagem sua

Nos dois casos, devolva um dado para o 
jogador após a rolagem, mesmo que role 1.

Pilha de Dados Ferimentos

Nome

Aparência

Personagem Dados

Personagem

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Combate
Furtiva
Médica
Naval
Social

Dados



Quase todos os continentes possuem seus 
povos nômades. Porém, em meio a uma grande 
imigração européia rumo às Caraíbas, vieram 
muitos romani, caló, lohar, e viajantes irlandeses.
Normalmente vêm em grandes grupos, ou tribos 
inteiras, juntos carregando em si sua cultura. 
Adentrar em uma embarcação pirata soa 
estranho, mas na verdade chega a ser natural 
e acolhedor, somado a um desejo por aventura 
que seus assentamentos não podem oferecer.
Os nômades têm uma relação muito próxima 
com a ideia de liberdade. Seja pela natureza de 
sua tradição em oposição à vida convencional 
nas cidades, seja até pela libertação pessoal 
das amarras impostas por sua família e a 
cultura de seu povo. É um lugar onde podem 
tanto abraçar ainda mais seus valores ou fugir 
deles definitivamente.
Os piratas, mesmo defendendo uma vida 
livre longe da cidade e dos acordos sociais 
regulares, normalmente olham para nômades 
com desconfiança. Acham que sua aliança está 
apenas vinculada a seu povo, e não entendem 
os acordos do mar, os elos que mantém uma 
tripulação unida. Ignorantes, sem cultura. 
Você pode ensiná-los uma coisa ou duas sobre 
ser um cidadão do mundo.

Origem: Nômade
Antecedente
Escolha uma das seguintes personalizações:

Banido: Acrescente +20 tripulantes. Desses 
6 possuem nomes, e 5 são crianças.
Desapegado: +2 em Perícia Furtiva.
Dissidente: +1 em Perícia Social. Você tem 
1 vínculo com cada personagem jogador.
Guerreiro: +1 em Perícia de Combate, e 
uma arma exótica, que lhe concede +1 em 
combate pessoal.
Saqueador: +1 em Perícia Naval, e +4 
canhões no Galeão.
Tradicionalista: +1 para improvisar 
recursos e pode levar vantagem em 
negociações com o recurso improvisado, 
conseguindo recompensas de nível médio 
trocando por opções de nível fraco, ou 
vice-versa, quando for o caso.

Voto no Acordo de Pirataria
Em qualquer opção, caso seja voto vencido, 
você sempre irá repetir o voto do personagem 
jogador que tiver passado militar ou maior 
número em perícias Naval e Combate até agora.
Artigo 1: Você vota por “Capitão e Contramestre 
recebem o dobro”.
Artigo 2: Marque ‘Brigas’, ‘Roubar’, e ‘Fugir 
do Combate’. Qualquer uma das demais você 
pode votar a favor, se desejar.
Artigo 3: Você vota em ‘Consumir o necessário’ 
e ‘Toda arma é de responsabilidade de seu 
dono’.
Artigo 4: Marque ‘Chibatadas’, e você vota por 
‘Andar na Prancha’, ‘Execução’, e ‘Ostracismo 
em linha deserta’.
Artigo 5: Você ainda tem extremo respeito pela 
linha de comando. Todos os tripulantes não 
jogadores você considera seus subordinados. 
Vote ‘O Capitão define o fim da campanha’.
Artigo 6: Você vota que Todas as funções devem 
ser escolhidas ‘baseadas no personagem 
jogador com a maior Perícia indicada’. Os 
personagens devem acumular funções caso 
tenham a maior perícia, com exceção de 
Capitão e Contramestre.



Perícias

Durante a criação do personagem, além dos 
bônus concedidos pelo antecedente, você deve 
distribuir mais 5 pontos.
Anote na perícia quaisquer bônus específicos 
para rolagens, concedidos por antecedente, 
peculiaridade, equipamentos, etc.

Peculiaridade
Você possui instrumentos musicais e gosta 
de fazer celebrações, com danças, fartura 
de comida, etc. O que para a maioria parece 
ser só festa, para você é um importante 
ritual de purificação e conexão. Os piratas 
mais experientes tentarão te tratar como um 
músico do navio, tentando te impor regras 
para como ou quando você pode ou deve 
tocar para a tripulação. Você não toca para 
ninguém: você se conecta e oferece conexão 
entre os participantes.
Todos os personagens jogadores que 
participarem da celebração ganham +1 
vínculo uns com os outros. Se pelo menos 
um dos personagens participando não tinha 
nenhum vínculo com outro antes, você rouba 
um dado da Pilha de Desgraça para a sua Pilha 
pessoal.

Pilha de Dados
Todo início de sessão, comece com 3 dados.

Rolando Dados
Após escolher uma Ação, você deve montar 
sua mão de dados. Escolha quantos dados de 
sua pilha irá apostar, e então outros jogadores 
podem emprestar mais dados através de 
vínculos e habilidades. Assim que os dados 
são rolados, remova todos os que resultarem 
1 para a Pilha de Desgraça.
Some ao valor da somatória dos dados o número 
de Perícia e outros bônus quaisquer. Cada 
bônus apenas pode somar +1 ou -1 à rolagem, 
mas o jogador pode criar qualquer quantidade 
de bônus, desde que faça sentido na cena.

Somatória dos dados rolados + Perícia + Bônus

Ferimentos
O jogador recebe -1 para cada ferimento 
acumulado, em todas suas rolagens. Não há 
limite para ferimentos acumulados.

Vínculos
Você pode gastar um dado de vínculo com um 
personagem para, em uma cena em que os 
dois estiverem presentes:

Emprestar um dado para uma rolagem dele
Roubar um dado para uma rolagem sua

Nos dois casos, devolva um dado para o 
jogador após a rolagem, mesmo que role 1.

Pilha de Dados Ferimentos

Nome

Aparência

Personagem Dados

Personagem

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Personagem Dados

Combate
Furtiva
Médica
Naval
Social

Dados
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