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Introdução

 
 Xingamentos, bravatas, galanteios, alcunhas, navios e tavernas 
são componentes importantes da vibrante vida e cultura alexandrina e 
além. Apresentamos 300 ideias de alcunhas impressionantes, nomes de 
navios imponentes e nomes das mais bem servidas tavernas e mais um 
glossário com típicas expressões garbosas, rústicas e picarescas para 
suas mesas de Thordezilhas.

 Terceiro suplemento Pérolas da Marujada, teve a coleta de ma-
terial para esse impressionante arquivo em dezembro de 2019, concreti-
zando-se em fevereiro de 2020. Contamos, como sempre, com a melhor 
comunidade de patifes e arquivistas: o grupo Thordezilhas: Sabres & Ca-
ravelas do Facebook e também contou com a participação de sacripantas 
e pesquisadores convidados. 

Por David Dornelles e Mônica de Faria

A nossa mente é, sem dúvidas, um mistério inigualável. Fomos 
capazes de criar sistemas linguísticos diversos pelos quatro cantos do 
mundo. Não obstante, a língua é um organismo vivo e, como atesta 
Darwin em seus estudos sobre os espécimes de Galápagos, todos os 
organismos vivos são mutáveis e propensos a transformações. Portanto, 
debruço-me sobre as maravilhas que pela graça de Sophia pude vis-
lumbrar em minhas viagens por ultramar: desdobramentos da língua 
alexandrina, variações linguísticas dos marujos e criações um tanto 
poéticas para nomear naus, estabelecimentos e conceder alcunhas à 
gente memorável. Temo que tomem tais excertos por tolice, mas alego 
que são de extrema importância para a Sociedade dos Enciclopedistas.

— L. Le’Blanc



Insultos Gírias e Expressões
 Escárnios, barvatas, ditados e galanteios fazem parte do cotidiano 
da Era das Luzes. Apresentamos um pequeno glossário dessas expressões 
magníficas.

Açougueiro: socorrista incompetente.
Amigo de todo pano: uma amizade firme. Alguém que não trai seu companheiro.
Batizado pelo demônio: alguém muito cruel ou violento.
Beijo de Kali: a morte.
Belo zebú: pessoa feia, que parece o Belzebu. 
Bexiga de velha: usado para caçoar de uma pessoa que não aguenta beber 
muito e já precisa esvaziar a bexiga.
Bicheira de navio: tripulante que só come e não trabalha.
Cabeça de pólvora: quem não tem controle das emoções. Quem se irrita fácil.
Cantar a canção do aço: entrar numa luta de espadas.
Cão desanimado: marujo ruim, que não trabalha.
Cão sarnento: pessoa desagradável.
Cego na gávea: dito quando um idiota está em um cargo de chefia.
Come torto: pessoa que não come de tudo. Quem tem frescura para comer.
Como um balé: quando um duelo de esgrima foi vencido com extrema facilidade.
Cria de uma Baleia Gorda: velha ofensa à mãe.
Dar o peido mestre: gíria pra quem defuntou, morreu.
Deixados em terra: parentes,amigos e amores que o marujo abandona para 
seguir viagem.
Devoção de Castelha: termo aplicado para fanáticos de todos os tipos.
Devoção de Versalhes: termo aplicada à fé falsa.
Doce de gnomo: algo muito fácil ou gostoso.
Ferrugem: termo pejorativo para ruivo — especialmente usado entre ébanos.
Filho de boto: o mesmo que bastardo.
Filho de Dantès: pessoa tão inocente que chega ser burra.



Filho de um jumento abestado: xingamento para alguém que fez uma besteira.
Frangotes: termo pejorativo dos brucutus para as demais raças.
Gaivotagem: depender de recursos alheios
Gaizo: tímido, constrangido.
Ganhar um colar/uma gravata: ir para a forca.
Isca de tubarão: alguém que foi condenado a andar na prancha.
Lambe dedo: pessoa educada demais, o termo é uma referência ao costume dos 
eruditos de lamber o dedo para virar a página dos livros.
Lamber a bota: se aliar ao inimigo. Pirata submeter-se aos alcaídes.
Levar no anzol: gíria para dizer que alguém caiu numa armadilha.
Língua de prata: gíria pra quem tem muita lábia.
Maior que família de puck: outras raças sobre algo muito grande.
Mais caro que lagostim ao vinho: gíria para reclamar de preço de comida 
de buteco.
Mais desengonçado que um sereiano pulando corda: para se referir a 
alguém desajeitado.
Marmota: mentira.
Marmota do mar/Marmota marinha: navio lento ou pouco capaz.
Mentecapto: pessoa sem inteligência e/ou sanidade.
Mochila de criança: demônio.
Não deixe o mar te engolir: dito para “não deixe o desafio acabar com você”.
Nascido em 2 de Abril: uma referência ao dia dos patifes, é tido de pessoas 
não confiáveis, ou seja, toda tripulação.
Orelhas de faca/Orelhudo:  insulto para elfo.
Os leões de Castelha são guiados pelas raposas de Versalhes: ditado popu-
lar sobre o quanto a fé é guiada pelos espertos.
Pé-de-Ancora/Pé de Chumbo: pessoa vagarosa.
Percanta: pessoa mal agradecida 
Pés carecas: termo aplicado pelos halflings para as demais raças.
Pica fumo: marujo preguiçoso que não trabalha.
Pocotó: pessoa burra.



Porco de taberna: bardeneiro, berrão.
Pouca prática: Enrolado, atolado.
Presunto: Morto vivo. Zumbi.
Ossos frágeis, punho fraco: ditado ébano para gente fraca ou covarde.
Queixo liso: Pessoa sem barba. Insulto típico dos anões.
Quem não reage, rasteja: ditado popular sobre destino dos covardes.
Quem puxa saco puxa tapete: ditado para se referir a trapaceiros.
Rapino: quem se aproveita de uma situação de crise para enriquecer
Ratear: vacilar, falhar. Cometer erros por falta de atenção.
Repolhudo: homem forte, musculoso.
Sabre de luz: termo aplicado aos grandes mestres da esgrima, “suas espadas 
são tão rápidas que vemos apenas o brilho” .
Sansarrinha: pessoa leviana.
Se fazer de quilha: acalmar os ânimos de um grupo ou manter um grupo unido.
Sem pólvora: homem sexualmente insatisfatório.
Barriga raspada: insulto para quem não sabe beber. Tradicionalmente, pregam 
a peça de raspar a barriga de quem bebeu até cair e não apareceu para embarcar 
no dia seguinte.
Bunda-salobras: insulto usado por capitães. Refere-se aos marujos que passam 
muito tempo sentados, ociosos.
Só serve pra ir pra gávea: marinheiro preguiçoso, inútil.
Terra dos partidos: Termo para porto onde ficam as pessoas dando adeus ao navio.
Trabuco: pessoa de temperamento explosivo
Tubarão de água doce: se refere a pessoas que parecem perigosas, mas não são.
Tyburon de aquário: pessoa imatura, sem conhecimento de vida.
Vale mais que um cavalo: ditado de Nova Camelot para algo que vale muito.
Vá meter os pés pelas mãos: tradicional insulto puck para criaturas com os 
pés sem polegares opositores.
Vende a vaca pra comprar caneca de leite: refere-se a alguém muito ingênuo.
Ventania: gíria pra pessoa agitada e bagunceira.



1d100 Alcunhas
 A seguir títulos (nem sempre tão) impressionantes para aventureiros 
e aventureiras de feitos notáveis.

01. Alma Negra
02. Filho do Tenebroso
03. Dentes de Ouro
04. Coração de Gelo
05. O/A mais Formoso(a)
06. Cortador(a) de Orelhas
07. O/A Bronco(a)
08. Quebra-quilha
09. Pé de Pedra
10. Bafo de Bode
11. Arroto Fedido
12. Corsário(a) Demoníaco(a)
13. O/A Abolicionista
14. O/A Suave
15. Olhos de Fogo
16. Hedonista Violento(a)
17. Pequena Furiosa 
18. Dona do Tenebroso
19. Pés Ligeiros
20. Mãos Leves
21. Maquiavélico (a)
22. Javali das Águas
23. Samurai Criolo(a)
24. Reverendo(a) da Morte
25. Aquele(a) que tudo sabe
26. Destroçador(a) de Gente

27. Implacável 
28. Arquiteto(a) do Universo
29. Dedo da Morte
30. Aquele(a) que Fugiu da Bastilha
31. Senhor(a) dos Misterios
32. Domador(a) de demonios
33. O/A Curandeiro(a)
34. Martelo Furioso de Mitra
35. Aquele(a) que Domou a Tormenta.
36. O/A Comedor(a) de Porcos.
37. O/A Caranguejo
38. Senhor(a) das Estrelas
39. Cavaleiro/Dama das Trevas
40. Caçador(a) de Tesouros
41. O/A Destruidor(a) de Correntes
42. O(A) Altivo(a)
43. O(A) Bexiguento(a)
44. Filho(a) da Tempestade
45. Dentes de Tyburon
46. Comedor de Tempestades.
47. Caçador(a) de Piratas
48. Devorador(a) de Castelhanos.
49. O/A Flagelador(a)
50. O/A Pequeno
51. O/A Grande
52. Velho(a) Menino(a)



53. Conde(ssa) de Monte Cristo.
54. Sangra Buchos
55. Lobo(a) Branco(a)
56. Filho(a) do Tenebroso
57.  O/A Milagreiro(a)
58. O/A Esquálido(a)
59. O/A de Muitas Alcunhas
60. O/A Viajante
61. O/A Temerário(a)
62. O/A Temperado(a)
63. O/A Ébano(a) de Belzebu
64. O/A Gentil
65. O/A Arrojado(a)
66. O/A de Muito(a)s Filho(a)s
67. O/A Célere
68. O/A Astuto(a)

69. Onze Dedos
70. Cara de Bebê
71. O/A de Muitas Palavras
72. O/A Silencioso(a)
73.  Cabeça de Bagre
74. O/A Flutuante
75. O/A Menestrel Desafinado(a)
76. Destemido(a) Fura Olhos
77. Pérola de Fogo
78. Estrela Flamejante



1d100 Nomes de Navios
 Embarcações são as casas dos marujos e orgulhos dos capitães. Se-
gue uma lista de nomes para navios que ousam desbravar o Tenebroso.

01. Espaniôla.
02. Espada de Mitra
03. Perseverança
04. Venta Nuvem
05. Dançarina das Águas
06. Miríade Furiosa
07. Vento Negro
08. Vingança de Belzebu
09. Malvada
10. Devorador de Embarcações
11. Caronte Putrefato
12. Ceifeiro
13. Pai de Todos

14. Campeão dos Mares
15. Vingança
16. Tempestade Rubra
17. Peste Flamejante
18. Aurora Cinzenta
19. Vespa Dourada
20. Tubarão devorador
21. Escaravelho Vermelho
22. Caixão Molhado
23. Forte dos Pérfidos
24. Temor de Leviatã
25. Vulto do Nevoeiro
26. Terceiro Cataclismo

79. Explorador do Tenebroso
80. Carcará Sanguinolento
81. Cabeça de Bagre
82. Mutilador Paciente
83. O/A Gavião Nadador(a)
84. Agulha Veloz
85. Asa de Águia
86. O/A Naufrago(a) 
87. Língua lépida
88. Boca de Algodão
89. O/A Destroçador(a)

90. Domador(a) das Ondas
91. Garganta Seca.
92. Farejador(a) de Tesouros
93. Açoitador(a) das Marés
94. O/A Encrenqueiro(a)
95. O/A Arranca Dedos
96. O/A Professor(a)
97.  A Mãe/ O Pai do Pavor
98. O/A Faz Viúva(o)s 
99. Perseguidor(a) Implacável
100. O/A Tirano(a)



27.  Sagrado Arsenal
28. Flor da Morte
29. Velho Long Jhonson.
30. Víbora do Vento
31. Notívago
32. Leão de Ultramar
33. Chifre de Veado
34. Trovão do Mar
35. Dragão Voraz
36. Vingança de Camelot

37. Temor do Papa
38. Arconte das Marés
39. Orgulho de Inês
40. Rompe Tormenta
41. Donzela Empoderada
42. Chinelo de Mãe
43. Grifo das Marés
44. Batomuche
45. A Vingança da Donzela Azul
46. Simpatia pelo Diabo.



47. Pérola Vermelha 
48. Murro no Papa
49. Vasculhador de Tormentas
50. Lâmina do Mar
51. Devassa Marítima
52. Casa dos Patifes
53. Vento em Popa
54. Caça Ouro
55. O Bruxeiro
56. Corsa Aloprada
57. Celta Cinza
58. Ventre da Baleia
59. Ponta de Agulha
60. Arcana
61. Divisor dos Mares
62.  Ancora Azul
63. Nuvem Branca
64. Tritão Voador
65. Peixe Espada
66. Marlin Espadachim
67. Guilhotina
68. O Patrulheiro
69. Gladiador dos Mares
70. Planador das Águas
71. Peixe-Leão
72. Fumaceiro das Marés
73. O Dragão dos Ventos

74. Navegador das Tempestades
75. Cruzeiro do Arco-Íris
76. Estrela da Escuridão
77. Chama da Noite
78. Escalador dos Recifes
79. Tempestade do Inferno
80. Visão do Horizonte
81. Cruzador Indomável
82. Flutuador Maciço
83. Foca Relâmpago
84. Bafo do Dragão
85. Rasante do Quero-Quero
86. Ana Elisa
87. Princesa do Danúbio
88. O Andaluz Apagado
89. Escorpião das Ilhas
90. Pinos Demoníacos
91. Tartaruga-Cabeçuda
92. Aríete de Belzebu
93. Inferno Velejante
94. Coral Craquento
95. Ruína do Leviatã
96. Fúria da Garça de Chambara
97. Gorgona das Brumas
98. Grito de Zaratan
99. Sanguessuga Negro
100. O Viajante Leal



01. Pão que o Diabo Amassou
02. Pena do Porto
03. Garrafa Flutuante
04. Wilsoooooon
05. O Galo de Prata
06. A Garganta e o Caneco
07. A Ostra Azul
08. O Palhaço e a Mão
09. Caverna da Moreia
10. Pônei Maldito
11. Cabrito do Zé 
12. Ébano Ébrio
13. Crânio Rachado
14. O Observador Cego
15. Podrão
16. Puck Fedido
17. Orc charmoso
18. Tubarão manco
19. A isca e o anzol
20. Torta Azeda
21. Molusco suado
22. Cabeça do Rei
23. Pouso de Leviatã
24. Casa Vermelha
25. O Baleiano Terrestre

26. Rei do Pão com Carne
27. Rei dos Botecos
28. Palhaço Real
29. Enigma do Macaco
30. Impoluto
31. Chulé de Orc
32. Dragão sereno
33.  O Patife Honesto
34.  Bumbum de Rum 
35. Peixe Frito
36. A deusa do Porto
37.  Petiscos do Porto
38.  Sabor do Mar
39. Tiquinho de Tudo Petiscos Bar
40. O Sereiano e a Orc
41. Coco Verde
42. Casquinha de Siri
43. .Sabor de Chambara
44.  Repouso da Teia 
45.  Gaivota Azul
46.  Mingau de Orc
47.  Amoras Verdes Fritas
48.  Adaga da Noite.
49.  O Baleia.
50.  O Boteco de Flint

1d100 Nomes deTavernas Portuárias
 Nada como encher a cara e bucho após uma longa viagem ou dia 
de trabalho pesado. Uma lista das melhores e piores tavernas e biroscas de 
Alexandria, Redonda e além.



51.  Sereia Banguela
52. Petiscos da Gazela.
53. Forno do Mangue
54.  Alvorada Voraz
55.  Destino dos Marujos
56. Dragão Cintilante
57.  Beco Feliz
58. Flibusteiro Rabugento
59. Sardinha
60. O Tentáculo Negro
61. O Pescador Ébrio
62. A Ancôra e a Tempestade
63. O Polvo Feliz
64. Dança do Siri

65. O Cão Faminto
66. O Papagaio Caolho
67. O Sacripanta Ébrio
68. Bananas e Escaramuças
69. Lagarto Encachaçado
70. Pirata Satisfeito
71. Prancha para o Céu
72. Amendoim Amanteigado
73. Paraíso Destilado
74. Alma Alcoviteira
75. Bucaneiro Alvoroçado
76. Tempero da Viúva
77. O Peixe Maior
78. Alívio do Horizonte



79. Orca Encalhada
80. O Puck Sinistro
81. Anel Precioso
82. Hidromel e o Quero-quero
83. Dragão Escandaloso
84. Levanta Defunto
85. Pernilongo Gordo
86. Canto da Danação
87. Perdiz Estufada
88. Anão Zoeiro
89. Albatroz Aparvalhado

90. A Perna de Pau
91. Esquilo Alaranjado
92. Mergulhão Arruaceiro
93. O Caruncho
94. O Grumete Audaz
95. Gávea da Praia
96. Siri Invertido
97. Pelicano Traiçoeiro
98. Caranguejo Cáustico
99. Gavial Comprido
100. Piranha Vesga
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Sem restrições subsequentes. Você não pode propor ou impor quaisquer termos ou condições, adicionais ou diferentes, ou aplicar quaisquer Medidas Efi cazes de Caráter Tecnológico, sobre o Material 
Licenciado, se tal restringir o exercício dos Direitos Licenciados por qualquer receptor do Material Licenciado.
Sem endosso. Nada nesta Licença Pública constitui ou pode ser entendido como uma permissão para afi rmar ou sugerir que Você, ou que a Sua utilização do Material Licenciado, é conectado ao, 
patrocinado ou endossado pelo, ou tem status ofi cial concedido pelo, Licenciante ou terceiros designados para receber atribuição como previsto na Cláusula 3(a)(1)(A)(i).
Outros direitos.
Direitos morais, como o direito à integridade, não são licenciados por esta Licença Pública, nem o são os direitos de imagem, privacidade, e/ou outros direitos de personalidade similares; contudo, na 
medida do possível, o Licenciante renuncia e/ou concorda não exercer quaisquer desses direitos detidos pelo Licenciante, na medida necessária para permitir que Você exerça os Direitos Licenciados, 
mas não de outra forma.
Direitos de patente e marcas não se encontram licenciados sob esta Licença Pública.
Na medida do possível, o Licenciante renuncia a qualquer direito de cobrar-Lhe royalties pelo exercício dos Direitos Licenciados, quer diretamente quer por meio de uma entidade de gestão coletiva, 
sob qualquer regime de licenciamento voluntário ou legal, disponível ou compulsório. Em todos os outros casos, o Licenciante reserva expressamente o direito de arrecadar tais royalties, inclusive 
quando o Material Licenciado é utilizado para fi ns diferentes do fi m NãoComercial.
Cláusula 3 – Condições da Licença.
O Seu exercício dos Direitos Licenciados fi ca expressamente sujeito às condições seguintes.
Atribuição.
Se Você Compartilhar o Material Licenciado (incluindo sob uma forma modifi cada), Você deve:
manter o seguinte, se for fornecido pelo Licenciante com o Material Licenciado:
identifi cação do(s) criador(es) do Material Licenciado e quaisquer outros designados para receber atribuição, de qualquer forma razoável solicitada pelo Licenciante (incluindo por pseudónimo, se designado);
um aviso de direito de autor e direitos conexos;
um aviso que se refere a esta Licença Pública;
um aviso que se refere à exclusão de garantias;
um URI ou um hyperlink para o Material Licenciado na medida razoavelmente exequível;
indicar se Você modifi cou o Material Licenciado e manter uma indicação de quaisquer modifi cações prévias; e
indicar que o Material Licenciado é licenciado com esta Licença Pública, e incluir o texto de, ou o URI ou o hyperlink para, esta Licença Pública.
Você pode satisfazer as condições da Cláusula 3(a)(1) de qualquer forma razoável, tendo em conta o suporte, os meios e o contexto no qual Você Compartilhar o Material Licenciado. Por exemplo, 
pode ser razoável satisfazer as condições por via do fornecimento de um URI ou de um hyperlink para um recurso que inclui a informação exigida.
Se solicitado pelo Licenciante, Você deve remover qualquer parte da informação exigida pela Cláusula 3(a)(1)(A) na medida razoavelmente exequível.
Se Você Compartilhar Material Adaptado produzido por Você, a Licença do Adaptador que Você aplicar não deve impedir os receptores do Material Adaptado de cumprirem com esta Licença Pública.
Cláusula 4 – Direitos Sui Generis sobre Bases de Dados.
Quando os Direitos Licenciados incluam Direitos Sui Generis sobre Bases de Dados que se apliquem à Sua utilização do Material Licenciado:
para evitar dúvidas, a Cláusula 2(a)(1) concede-Lhe o direito de extrair, reutilizar, reproduzir e Compartilhar a totalidade ou uma parte substancial dos conteúdos da base de dados apenas para fi ns 
NãoComerciais;
se Você incluir a totalidade ou uma parte substancial dos conteúdos da base de dados numa base de dados em relação à qual Você tenha Direitos Sui Generis sobre Bases de Dados, então a base de 
dados em relação à qual Você tenha Direitos Sui Generis sobre Bases de Dados (mas não os seus conteúdos individuais) é Material Adaptado; e
Você deve cumprir com as condições da Cláusula 3(a) se Você Compartilhar a totalidade ou uma parte substancial dos conteúdos da base de dados.
Para evitar dúvidas, esta Cláusula 4 suplementa e não substitui as Suas obrigações sob esta Licença Pública, quando os Direitos Licenciados incluam outro Direito de Autor e Direitos Similares.
Cláusula 5 – Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidade.
Salvo se o Licenciante fi zer separadamente uma assunção em sentido contrário, na medida do possível, o Licenciante disponibiliza o Material Licenciado “no estado em que se encontra” (“as-is”) 
e “como disponível” (“as-available”), e não faz representações ou presta garantias de qualquer tipo relativamente ao Material Licenciado, quer sejam expressas, implícitas, legais ou outras. Isto 
inclui, mas não se limita a, garantias quanto à titularidade de direitos, potencial de comercialização, adequação a um fi m específi co, não violação de direitos, ausência de defeitos latentes ou outros 
defeitos, exatidão, ou existência ou ausência de erros, quer sejam ou não conhecidos ou detetáveis. Quando as exclusões de garantias não sejam permitidas, na íntegra ou em parte, esta exclusão 
poderá não aplicar-se a Você.
Na medida do possível, em nenhum caso será o Licenciante responsável para com Você, com base em nenhum argumento jurídico (incluindo, mas não se limitando a, negligência) ou a outro título, 
por quaisquer perdas, custos, despesas ou danos, diretos, especiais, indiretos, incidentais, consequenciais, punitivos, exemplares ou outros, resultantes desta Licença Pública ou da utilização do 
Material Licenciado, ainda que o Licenciante tenha sido advertido da possibilidade dessas perdas, custos, despesas ou danos. Quando a limitação de responsabilidade não seja permitida, na íntegra 
ou em parte, esta limitação poderá não aplicar-se a Você.
A exclusão de garantias e a limitação de responsabilidade acima previstas devem ser interpretadas de uma forma que, na medida do possível, mais se aproxime de uma absoluta exclusão de, e 
renúncia a, toda e qualquer responsabilidade.
Cláusula 6 – Termo e Cessação.
Esta Licença Pública aplica-se durante o termo do Direito de Autor e Direitos Similares aqui licenciados. No entanto, se Você não cumprir com esta Licença Pública, então os Seus direitos sob esta 
Licença Pública cessarão automaticamente.
Quando o Seu direito de utilizar o Material Licenciado tenha cessado nos termos da Cláusula 6(a), será restabelecido:
automaticamente a partir da data em que a violação seja sanada, desde que seja sanada dentro de 30 dias a contar da Sua descoberta da violação; ou
com o expresso restabelecimento pelo Licenciante.
Para evitar dúvidas, esta Cláusula 6(b) não afeta qualquer direito que o Licenciante possa ter de obter reparação e medidas legais cabíveis pelas Suas violações desta Licença Pública.
Para evitar dúvidas, o Licenciante também poderá disponibilizar o Material Licenciado sob termos ou condições separados ou parar a distribuição do Material Licenciado a qualquer momento; no 
entanto, tal não cessará esta Licença Pública.
As Cláusulas 1, 5, 6, 7, e 8 continuarão em vigor após a cessação desta Licença Pública.
Cláusula 7 – Outros Termos e Condições.
O Licenciante não estará vinculado a quaisquer termos ou condições, adicionais ou diferentes, comunicados por Você, salvo se expressamente acordado.
Quaisquer pactos, entendimentos ou acordos relativamente ao Material Licenciado não indicados aqui são separados e independentes dos termos e condições desta Licença Pública.
Cláusula 8 – Interpretação.
Para evitar dúvidas, esta Licença Pública não reduz, limita, restringe ou impõe condições sobre qualquer utilização do Material Licenciado que possa ser legalmente feita sem a permissão concedida 
por esta Licença Pública, e não deve ser interpretada nesse sentido.
Na medida do possível, se alguma disposição desta Licença Pública for considerada inexequível, será automaticamente reformada na medida estritamente necessária para que se torne exequível. Se 
a disposição não puder ser alterada, deverá ser removida desta Licença Pública sem afetar a exequibilidade dos restantes termos e condições.
Nenhum termo ou condição desta Licença Pública será renunciado e nenhuma falha no seu cumprimento consentida, salvo se tal for expressamente acordado pelo Licenciante.
Nada nesta Licença Pública constitui ou pode ser interpretado como uma limitação de, ou renúncia a, quaisquer privilégios e imunidades aplicáveis ao Licenciante ou a Você, incluindo os resultan-
tes dos processos legais de qualquer jurisdição ou autoridade.

EM RESPEITO AO ITEM 3  DA LICENÇA PÚBLICA CREATIVE COMMONS ATRIBUIÇÃO-NÃOCOMERCIAL 4.0 INTERNACIONAL INDICAMOS COMO CONTEÚDO ABERTO, TODO 
ESTE MATERIAL COM EXCEÇÃO DE NOMES LUGARES, PERSONAGENS, ARTES, ILUSTRAÇÕES, ESQUEMAS, DIAGRAMAÇÕES E QUALQUER OUTRO MATERIAL QUE CONFIGURE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES.




