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Apresentação
Por Mônica de Faria e Luiz Claudio Gonçalves

 Elas são magas, mães, rainhas, cientistas, clérigas, comercian-
tes, mosqueteiras, artistas, solteiras, esposas e tudo mais que desejarem.
 Muitas mulheres permeiam o imaginário de Thordezilhas. In-
trépidas, audazes e sábias, têm valentia e valor inquestionável. A his-
tória do continente alexandrino é construída por elas tanto quanto 
por homens. Conheçam algumas das mulheres mais importantes do 
cenário de Thordezilhas. 

O Ser Mulher em Alexandria

 O espírito heróico do mitraísmo incute na população alexandrina certa 
admiração pela intrepidez e ousadia. De maneira que a mulher alexandrina é 
tão incentivada ao destemor , quanto respeitada por exercê-lo. Existindo pouca 
ou nenhuma misoginia no continente. Com efeito,  é comum encontrar mulheres 
assumindo posições importantes por toda Alexandria, como rainhas, almirantes 
ou mesmo papisas.  Nas palavras da Rainha Inês: “O valor não veste saia ou 
calça, mas reina na coragem de proteger aqueles que precisam.” 

Curiosidades sobre o Feminino

•Existiram diversas papisas na Santa Igreja.
•A rainha tem a mesma importância que o rei.
•A virgindade não é sacralizada em Alexandria. 
•Existem poções alquímicas para evitar a gravidez. 
•Existe um tipo de absorvente utilizado para a menarca. 
•O peito desnudo de uma mulher não é considerado tabu. 
•A exposição das genitálias é um tabu para ambos os sexos.
•A raça fhayren troca de sexo quando se apaixona. 
•A alquimia alexandrina permite a transição de gênero. 
•A divisão do trabalho em Alexandria se dá pela aptidão e não pelo gênero. 
•Existe uma organização secreta para apoio e proteção às mulheres.



Sobre o casamento em
Alexandria

•Mulheres solteiras ou homoafetivas 
não sofrem preconceitos em Alexan-
dria. 
•Os anões são muito conservadores 
com suas mulheres e sofrem críticas 
da sociedade alexandrina e da Santa 
Igreja por conta disso. 
•No casamento das sociedades hu-
manas, assume o sobrenome do côn-
juge aquele que tiver família menos 
importante — independente do sexo. 
Caso as duas famílias tenham igual 
importância, prevalecerá ambos os 
sobrenomes. 
•O casamento é uma prática comum 
e bem vista na sociedade alexandri-
na, sem preconceitos com quem não 
o pratica.
•Casamento homoafetivo é comum 
por  toda Alexandria. 
•No caso das famílias nobres, ainda 
prevalece o casamento arranjado por 
acordo familiar. 



Personalidades Femininas de Thordezilhas

1. Anne Rogers

 A Rainha de Sangue, ex-esposa de Jolly Rogers e líder da Sociedade do 
Crime. Uma bela mulher de cabelos vermelhos como o sangue e mais astuta que 
o diabo. Ela enganou Rogers para fundar sua própria organização que tão logo 
assumiu sua importância se fazendo de rival do ex-marido. Muitos piratas pre-
ferem negociar com Anne devido ao seu temperamento mais brando e objetivo. 
Além dos vastos recursos místicos e criminosos da sua Sociedade do Crime.

 Pobre de quem cita Rogers na frente desta mulher. O velho lobo do 
mar é a única coisa capaz de transformar o semblante sereno de Anne em uma 
carranca de raiva aterradora. O ex-casal parece ostentar um ciclo de amor e 
fúria que se diverte em caçadas de gato e rato que, por vezes, custa a vida das 
pessoas próximas. É como diz o ditado: ódio é amor ardente! 

Ficha: Dama, Humana, Maga, 17, Carisma: 18 .

Tramas de Anne

1- Busca aliança com Wagner Drake para destruir William.
2- Pode estar envolvida com o culto a Belzebu. 
3- Pretende assumir o controle do Jabuti Caolho. 
4- Anne jamais tomaria a vida de Rogers e vice-versa. 
5- Anne ainda encontra Rogers em noites de prazer.
6- Abandonou Rogers quando o traiu com William Drake.

2. Birna Durkar 

 A líder da Fortaleza dos Lírios Vermelhos e seu tribunal é indecifrável 
e misteriosa. É dito que ouviu a voz de Shamash enquanto contemplava um 
campo de  lírios e o fogo das palavras deu-lhe a maior das missões. Peregrinou 
por anos até encontrar seus companheiros e com eles construiu a enigmática 



3. Charlotte Darwin 

 Yeva Charlotte Darwin abandonou seu primeiro nome juntamente com 
sua nação. Criada e estudada na magocracia czariana, deslumbrou-se com as 
belezas do mundo ao explorar Alexandria e além, fortalecendo sua personalida-
de excêntrica e desenvolvendo hábitos extravagantes e luxuosos. Dada a experi-
ências mágicas mirabolantes, rumores dizem que possui um laboratório místico 
portátil, onde produz poções e engenhocas mágicas do maior refinamento, sendo 
elas úteis ou não. Seu apreço pelo luxo também a fez entrar no mundo dos negó-
cios, tendo grande interesse por perfumes, culinária, tecidos e animais exóticos. 
Ademais, é uma pessoa extremamente agradável, apesar de falar demais.

Fortaleza. Birma tomou a frente no ensejo de fazer o que a voz lhe disse e o tra-
balho foi cumprido, tornando-se a maior dos guardiões dos mortos que vivem.

 Devota a Shamash, é incapaz de desrespeitar outros deuses. Vive 
muito mais do que é comum a sua raça, provavelmente pelo poder mágico 
dos Lírios. Ninguém sabe ao certo sua idade, porém, sua força e sabedoria 
são visíveis em suas feições duras, seu comportamento sensato, tendência 
benevolente e ira implacável.

Ficha: Dama, Ébana, Clériga, Nível 19.

Tramas de Birna

1- Deseja a morte de Demétrius Czar.
2- Dizem que é o demônio que lhe sopra aos ouvidos.
3- Planeja espalhar os Lírios Vermelhos por Alexandria.
4- Uma vez ao ano deixa a Fortaleza e se exila no Deserto de Vidro para 
ouvir Shamash.
5- Transforma seus inimigos em mortos-vivos e os aprisiona nas catacum-
bas da Fortaleza.
6- Precisa que a Fortaleza seja alimentada com novos fantasmas para manter 
sua longevidade.



 Se engana quem pensa que Darwin é simplesmente uma dama fútil e 
extravagante. Suas pesquisas são celebradas nas academias, sendo considerada 
uma das maiores alquimistas do continente, tendo desenvolvido poções a partir 
de componentes de criaturas de Galápagos, conseguido reproduzir com perfei-
ção especiarias mágicas vindas de Chambara e criado outras. Sem paradeiro, 
Charlotte é procurada pelo governo de seu país como traidora e mais de uma vez 
foi aliciada por organizações criminosas.

Ficha: Patifa, Humana, Czarian, Maga, Alquimista, Iluminista,  Nível 17.

Tramas de Charlotte

1- Faz parte de uma organização secreta que atua em toda Alexandria.
2- Negou lecionar na Academia de Ciências & Magia de Marselha, apesar de 
fazer contribuições.
3- Incentiva secretamente a revolução em seu país.
4- Organiza expedições atrás de componentes exóticos.
5- Tem contato com Kassandra Draconov.
6- Cultiva uma planta rara de Magnus Chaos.

4. Evangeline Bethel 

 “A tempestade sopra sob as minhas asas”, foi com esta frase tatuada 
em seu braço que Evangeline decidiu se libertar do destino de casar com o rei 
de Marselha e assumir as rédeas da própria vida. “Serei eu a escrever o meu 
destino”, comandou ao vento. Em sua busca por aventuras, esta nobre elfa de 
Shideron, tornou-se imediata do navio pirata Gavião do Mar, com a missão de 
vasculhar os oceanos para saquear navios escravistas e libertar os cativos. 

Ficha: Patifa, Elfa, Shideron, Maga, Espadachim Mística, 18.



5. Finnea 

 As cicatrizes que desfiguram o rosto moreno outrora belo, marcam tam-
bém a personalidade agressiva e desejo por sangue dessa elfa beleriana. Perse-
guida como os da sua etnia durante o Expurgo, sofreu pela brutalidade da Santa 
Inquisição. Abandonada, fugiu para o Novo Mundo onde não encontrou melhor 
fortuna. Enraivecida, cortou os cabelos, negando as raízes de seu povo e jurou 
vingança contra os seguidores de Mitra.

 Por anos foi contramestre do Víbora Escarlate, perseguindo navios cas-
telhanos e papais, até precisar pagar uma dívida com a Corte Unseelie. Voltou a 
Belerian juntando-se aos exércitos de Fhaeron, destacando-se com sua postura 
beligerante, logo sagrando-se responsável pelas patrulhas marítimas de Fhae-
ron e tornando-se capitã de seu próprio navio.

Ficha: Volúvel, Elfa, Belerian, Mosqueteira, Arqueira, Nível 17.

Tramas de Finnea

1- Se ressente por sua antiga capitã, Míriel Smaragd-Blazeheart, ter se apaixo-
nado por um puritano.
2- É perseguida por um cardeal da Santa Igreja.
3- Trata castelhanos com crueldade.
4- Procura uma relíquia para o Triunvirato.
5- Serve ao Triunvirato como pena para expiar seus crimes.
6- Tem um plano para assassinar a Rainha Inês.

Tramas de Evangeline

1- Possui uma irmã mais nova. 
2- Odeia toda forma de escravidão. 
3- Extremamente amiga do capitão Absinto. 
4- Filha de um dos maiores heróis de Alexandria 
5- Os monarquistas de Marselha desejam matá-la. 
6- A elfa busca um rapaz que foi seu amor de infância.



6. Inês Bethel 

 Ainda no período dos Três Impérios, um grupo de elfos se converteu 
ao Mitraísmo, atraindo o ódio dos demais feéricos. A maioria dos seus nobres 
fugiu quando perceberam a possibilidade de uma guerra com Scalon. Seus 
súditos teriam sido massacrados não fosse pela coragem da jovem Inês que, 
do poderoso castelo de Bethel, decidiu resistir para proteger elfos e humanos 
que ali se abrigavam. 

 “Barreiras de Escudos”, ela dizia, “Se um proteger o outro, nos tornare-
mos impenetráveis”.  E foi assim que aconteceu. Os amotinados de Bethel ven-
ceram o império feérico e tiveram liberdade de cultuar seu Deus. A coragem e 
sabedoria da elfa de pele morena foi louvada por seus súditos que logo a sagraram 
como sua rainha. E tem sido assim, desde então, um reinado de resistência.

 Ninguém tem a guarda dos segredos da rainha Inês. Pessoa alguma 
conhece seus planos. Se por um lado seu reino é considerado o mais fanático de 
Alexandria — única que mantém oficial sua inquisição —  , por outro a rainha 
é acusada de agir na clandestinidade para salvar quantas vidas for possível. 
Sendo justo imaginar que, apesar do incrível poder e dos cofres prósperos, a 
rainha se faz refém da religiosidade de seu povo. 

Ficha: Dama, Elfa, Castelha, Clériga, Nível 20. 

Tramas de Inês
1- Esconde um filho meio elfo do conhecimento do povo e da Igreja.
2- Uma profecia foi feita em seu nascimento e acredita -se que seja o avatar 
de um deus.
3- Irmã e protetora de Melissa Agnes. 
4- Ainda mantém relações com Shideron.
5- Possui acordos secretos com Wagner Drake. 
6- Age secretamente contra a inquisição de Castelha.



7. Kassandra Draconov 

 Você a reconhecerá por 
sua elegância estonteante. Cos-
tuma utilizar chapéu longo, incli-
nado em direção aos olhos azuis. 
Dona de vasta cabeleira negra e 
capa que se deita pelo corpo tentan-
do esconder as duas pistolas douradas, 
cravejadas por diamantes, dispostas na 
cinta. No peito, um lírio de cristal cujas 
pétalas brilham em tom púrpura. 

 Dona de fala erudita e 
tamanho requinte que faria 
corar de inveja mesmo os 
mais refinados membros 
da nobreza castelhana.
Quem testemunhou o 
brilho de seu sorriso fi-
cou incerto entre anjo e de-
mônio.  Pois, quem conseguiria 
sondar os intentos da mais perigosa 
espiã de Alexandria?

 Sua história começa no castelo de 
Draconov. Local onde são enviados os ór-
fãos de Czarian para serem treinados a 
serviço do Estado. Kassandra logo se 
destacou como a mais habilidosa es-
piã do império, com talento especial 
para sedução, armas de fogo e la-
dinagem. Foi ela que roubou 
o livro sagrado do Papa 
Richelier; quem 
descobriu os pla-
nos de invasão 
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da Baviera e conseguiu acabar com o monopólio comercial de Dukaderon nas 
especiarias de Alsherazad.

 Nenhum espião poderia ser comparado a ela. Seu futuro era promissor. 
A melhor entre todos os Draconov. Condecorada pelo próprio Demétrius Czar. 
Até o dia em que decidiu opor-se ao seu governo e furtar o mais importante 
tesouro do cofre do Imperador, sendo agora caçada também pelo seu país.

Ficha: Patifa, Humana, Czarian, Mosqueteira, Pistoleira, Malandra, Nível 18.

Tramas de Kassandra

1- Odeia Demétrius Czar
2- Apaixonada por Anne Rogers. 
3- Já foi amante de William Drake
4- Está em posse do Rubi Escarlate.
5- Conseguiu enganar William Drake.
6- Foi vista pela última vez na Zoolandia do Doutor Banf.

8. Louisa  

 “Aquela que aqueceu o coração congelado”. Durante a Cruzada Escar-
late, uma jovem maga de grande beleza se voluntariou entre os Aliados de Mitra 
como espiã contra o Grande Vampiro Boris Van Bates. Correndo grandes riscos, 
Louisa não apenas conquistou o sanguinário, como também o fez se apaixonar, 
tendo como consequência ser amaldiçoada pelo déspota com a sua condição 
de imortalidade. Isso abriu portas para que seus inimigos se fortalecesseme as 
revoltas da população se fortificassem. 

 Após a queda do Vampiro, o sucessor da coroa da Baviera permitiu que 
Louisa continuasse lá. Porém, especula-se que a agora sagaz e sedutora vam-
pira segue fiel a seus princípios, agindo como informante dos Aliados de Mitra, 
sendo uma das mais perigosas armas contra a ameaça do Danúbio.

Ficha: Volúvel, Humana, Nova Camelot, Maga, Vampira, Nível 19.



Tramas de Louisa

1- Pretende tomar o trono da Baviera.
2- Planeja assassinar Plínio Wandermon.
3- A maldição tem consumido sua sanidade.
4- Busca uma forma de acabar com sua maldição.
5- Rumores dizem que a própria Louisa deu o golpe derradeiro em Boris.
6- Envia suas informações para a Sociedade dos 3 Sabres e separadamente 
para Yvanna Bethel-Smaragd.

9. Melissa Agnes 

 “Maldita”, foi a primeira coisa que esta criança ouviu de seu pai quan-
do foi retirada do ventre da mãe. Uma elfa nascida com um par de chifres e 
olhos de cobra não poderia ser outra coisa se não filha de Belzebu. Havendo 
sangue nobre em suas veias, o rei não pode matar sua princesa, que tornou-se 
cativa de sua própria existência, aprisionada nos porões do castelo tendo por 
companhia apenas os livros, ratos e a solidão. Foi sua irmã quem lhe deu a 
liberdade, junto com a promessa de que um dia a livraria de sua maldição. 
Melissa fugiu para ultramar e logo encontrou uma ilha sombria onde edificou 
Varreze, o reino dos mortos. 

Ficha: Patifa, Elfa, Maga, Anátema, Necromante, Nível 20.

Tramas de Melissa 

1- Um grupo de cultistas a procura afirmando que ela seria um avatar de Belzebu.
2- Seus poderes profanos são incomensuráveis. 
3- Namorou Wagner Drake que prometeu curá-la.
4- Seu castelo amaldiçoado guarda segredos profanos.  
5- Uma profecia afirma que dela nascerá a calamidade. 
6- Odeia o mitraísmo com seus preconceitos e contradições.



10. Míriel Smaragd-Blazeheart 

 Conhecida como a Víbora 
Escarlate, Míriel é uma sobreviven-
te. Nascida numa família nobre de 
Shideron, quando muito jovem foi 
levada a Castelha como refém po-
lítica e de lá desapareceu. Revol-
tada com seu destino, nutriu rancor 
em relação ao seu país e ódio con-
tra o fervor religioso castelhano. 
Por anos lutou contra o Expurgo e 
a Inquisição, sofrendo nas mãos 
dos mesmos.  Considerando-se 
esquecida pelos deuses e des-
prezando-os, aderiu à pira-
taria ainda seguindo seus 
propósitos, ganhando fama 
e a alcunha por ser exímia 
espadachim, sempre lu-
tando com violência a fa-
vor da liberdade, sendo os 
seguidores da Igreja de Ver-
salhes seus principais alvos.

 De temperamento in-
constante, Míriel é vista simultane-
amente como heroína e criminosa. 
Ainda perseguida pelas sombras de 
seu passado, tornou-se corsária de 
Shideron depois que seu irmão mais 
velho — Amdir — tomou lugar no 
Conselho do país, reatando aos pou-
cos os laços com a pátria. Após o 
naufrágio do navio que capitaneava 
por anos e carregava sua alcunha, o 
Víbora Escarlate, agora é imediata 



do Coração Ardente, junto ao seu esposo, Capitão Richard Blazeheart, com 
quem tem um filho, Hans. Por mais que diga não envolver-se nem tomar partido 
nas políticas alexandrinas, para o bom observador, é claro que já se posicionou 
há muito tempo. E sempre está lá.

Ficha: Patifa, Elfa, Shideron, Mosqueteira, Espadachim, Maruja, Nível 18.

Tramas de Míriel

1- Sua fama como espadachim é tamanha —  havendo relatos sobre ela ter mata-
do um dragão — , que muitos a procuram com intuito de tornarem-se aprendizes.
2- É procurada pela Nova Inquisição como alta periculosidade.
3- Luta contra toda forma de opressão e apoia abertamente as insurgências 
em Marselha.
4- Já foi resgatada da Bastilha num evento que envolveu uma organização ilícita.
5- Conhece Alethea, de quem sabe o disfarce e sabe como encontrar.
6- Um oráculo previu que seu bebê meio-elfo é o avatar de um deus.



11. Viviane Lis  

 Como uma elrc, nascida da brutalidade dos orcs contra uma jo-
vem elfa, Viviane teria morrido ainda na infância não fosse a misericórdia 
de seu avô materno que lhe ensinou todo o necessário 
para sobreviver a este mundo selvagem. Contudo, o 
amor de seu avô não lhe poupou de uma vida difícil, 
regada a preconceito e violência, piorados quando 
a Santa Inquisição ceifou a vida da única pessoa 
que a amava. Tomada por raiva, frustração e dor; 
a elrc encontrou entre os orcs a aceitação que 
não teve entre os fi lhos de Branwen ou Mi-
tra. Dona da educação, suavidade e gosto 
refi nado típico dos elfos, associado a bru-
talidade animalesca dos orcs, a capitã 
do Flor de Lis passou a ser conhecida 
como a Fúria de Themudjin e navega 
os oceanos levando pavor a todos 
aqueles que se opõe aos inte-
resses da nação.

Ficha: Dama, Elrc, 
Mosqueteira, Maruja, 
Nível 20.

Tramas de Viviane

1- Odeia clérigos. 
2- Mantém prisioneiros humanos 
cativos.
3- Mata elfos com requintes de 
crueldade. 
4- Há boatos de que, apesar da 
aversão, aliou-se à uma elfa pode-
rosa em uma missão.
5- Apaixonada por livros, qua-
dros e esculturas.
6- Proíbe qualquer violência 
contra mulheres e crianças. 
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12. Yvanna Bethel-Smaragd 

 Quem olha para a face doce e semblante sereno dessa clériga nunca 
imaginaria que esconde a mente brilhante de uma grande estrategista. Criada 
sob os ensinamentos de Branwen, usa de sua astúcia para proteger sua família, 
país e interesses próprios por detrás das cortinas, tornando-se uma das mais 
importantes druidas da deusa dentro e fora do Círculo Vespertino. Durante o 
Expurgo, lutou ao lado de sua família para salvar a vida de feéricos, quebrando 
relações com seus parentes castelhanos, feito que moldou sua forma de pensar, 
mesmo com sua postura pacífi ca. Despertou desprezo pelo alicerce da Santa 
Igreja de Versalhes, apesar de não desdenhar ou diminuir a fé em Mitra. Yvanna 
não gosta de se expor, mas dizem que faz muito mais do que ajudar no sustento 
dos impenetráveis muros de Shideron ou aconselhar seu esposo Amdir. 

 Sempre calma e educada, adora poesia e música, sendo sua erudição 
respeitada dentre os clérigos da deusa. Há quem diga que Yvanna, apesar de 
nunca tomar frente, também é ambiciosa, fazendo suas ações através do marido 
e da cunhada, Míriel, por quem tem grande apreço. A verdade é que a nobre e 
instruída elfa é infl uente e planeja algo, mas só se pode conjecturar o que é.

Ficha: Volúvel, Elfa, Shideron, Clériga, Druida, Nível 20.

Tramas de Yvanna

1- Ainda mantém relações com Inês.
2- Orquestrou um ataque à Bastilha.
3- É cogitada como próxima líder dos Círculo Vespertino.
4- Tem amizade com o Triunvirato de Fhaeron.
5- Tenta aliança com os Puritanos para diminuir o poder da Igreja de Versalhes.
6- Deseja o aumento do poder feérico em Alexandria.

13. Zaiane 

 Determinação brilha nos olhos da capitã do Devastador. Nascida no con-
tinente salgariano, teve seu vilarejo e família dizimados por piratas. Fugiu para 
Dukaderon, onde, aos poucos, tramou sua vingança. Zaiane é tida como uma das 



maiores caçadoras de piratas do Tenebroso e até os mais valentes bucaneiros 
temem seu nome. Fez seu nome dentre os países aliados da Santa Igreja — Cas-
telha, Lusitan e Versalhes —  , sendo condecorada pelo Papa Richelier.

Ficha: Volúvel, Humana, Salgarian, Bruta, Caçadora 
de Recompensas, Pistoleira, Nível 17.

Tramas de Zaiane

1- Tem contrato para caçar Finnea, Evan-
geline, Lis e Míriel.
2- Age principalmente como mercenária, 
mas sabe-se que é patrocinada por Cas-
telha, Lusitan e Versalhes.
3- Em Dukaderon é tida como criminosa.
4- Suspeita-se de que seja uma akkedis. 
5 - Trata seus alvos com crueldade.
6- Tem um artefato mágico que avi-

sa quando algum de seus alvos 
está próximo.



Licença Pública Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional
Ao exercer os Direitos Licenciados (defi nidos abaixo), Você aceita e concorda estar sujeito aos termos e condições desta Licença Pública Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional 
(“Licença Pública”). Na medida em que esta Licença Pública possa ser interpretada como um contrato, Você recebe os Direitos Licenciados em contrapartida pela Sua aceitação destes termos e 
condições, e o Licenciante concede-Lhe tais direitos em contrapartida pelos benefícios que o Licenciante recebe por disponibilizar o Material Licenciado sob estes termos e condições.

Cláusula 1 – Defi nições.
Material Adaptado signifi ca material sujeito a Direito de Autor e Direitos Similares que é derivado de ou baseado no Material Licenciado e no qual o Material Licenciado é traduzido, alterado, 
arranjado, transformado, ou de outra forma modifi cado de uma maneira que requeira permissão com base no Direito de Autor e Direitos Similares detidos pelo Licenciante. Para os fi ns desta Licença 
Pública, quando o Material Licenciado seja uma obra musical, performance, ou fonograma, é sempre produzido Material Adaptado quando o Material Licenciado é sincronizado em relação temporal 
com uma imagem em movimento.
Licença do Adaptador signifi ca a licença que Você aplica ao Seu Direito de Autor e Direitos Similares nas Suas contribuições ao Material Adaptado de acordo com os termos e condições desta Licença 
Pública.
Direito de Autor e Direitos Similares signifi ca direito de autor e/ou direitos similares estreitamente relacionados com o direito de autor, incluindo, mas não se limitando a, direitos de execução, radio-
difusão, fi xação de sons, e Direitos Sui Generis sobre Bases de Dados, independentemente de como sejam classifi cados ou categorizados. Para os fi ns desta Licença Pública, os direitos especifi cados 
na Cláusula 2(b)(1)-(2) não são Direito de Autor e Direitos Similares.
Medidas Efi cazes de Caráter Tecnológico signifi cam aquelas medidas que, na ausência de direito para tanto, não podem ser contornadas em jurisdições cumprindo obrigações sob o Artigo 11 do Tratado 
da OMPI de Direito de Autor adotado em 20 de dezembro de 1996, e/ou acordos internacionais similares.
Exceções e Limitações signifi cam utilização justa (“fair use”), tratamento justo (“fair dealing”), e/ou qualquer outra exceção ou limitação ao Direito de Autor e Direitos Similares que se aplique à 
Sua utilização do Material Licenciado.
Material Licenciado signifi ca o trabalho artístico ou literário, base de dados, ou outro material ao qual o Licenciante aplicou esta Licença Pública.
Direitos Licenciados signifi cam os direitos concedidos a Você sujeitos aos termos e condições desta Licença Pública, que são limitados a todos os Direitos de Autor e Direitos Similares que se apliquem 
à Sua utilização do Material Licenciado e que o Licenciante tem o direito de licenciar.
Licenciante signifi ca o(s) indivíduo(s) ou entidade(s) concedendo direitos sob esta Licença Pública.
NãoComercial signifi ca não primariamente intencionado ou direcionado a uma vantagem comercial ou compensação monetária. Para os fi ns desta Licença Pública, a troca de Material Licenciado por 
outro material sujeito a Direito de Autor e Direitos Similares via compartilhamento digital de arquivos (“partilha de fi cheiros”) ou meios similares é NãoComercial, desde que não haja pagamento ou 
compensação monetária relacionados com a troca.
Compartilhar signifi ca fornecer material ao público por qualquer meio ou processo que requeira permissão sob os Direitos Licenciados, como reprodução, exibição pública, execução pública, distri-
buição, disseminação, comunicação ou importação, e disponibilizar material ao público, incluindo por vias pelas quais os membros do público possam ter acesso ao material a partir de um local e no 
momento individualmente escolhidos por eles.
Direitos Sui Generis sobre Bases de Dados signifi cam outros direitos, que não o direito de autor e direitos conexos, resultantes da Diretiva 96/9/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Março 
de 1996 sobre a proteção legal de bases de dados, conforme emendada e/ou sucedida, bem como outros direitos essencialmente equivalentes em qualquer lugar do mundo.
Você signifi ca o indivíduo ou entidade que exerce os Direitos Licenciados sob esta Licença Pública. Lhe, Seu, Sua e Suas têm um signifi cado correspondente.
Cláusula 2 – Âmbito.
Concessão da licença.
De acordo com os termos e condições desta Licença Pública, o Licenciante concede-Lhe, pelo presente, uma licença mundial, isenta de royalties, não sublicenciável, não exclusiva, e irrevogável para 
exercer os Direitos Licenciados sobre o Material Licenciado para:
reproduzir e Compartilhar o Material Licenciado, no todo ou em parte, somente para um fi m NãoComercial; e
produzir, reproduzir, e Compartilhar Material Adaptado somente para um fi m NãoComercial.
Exceções e Limitações. Para evitar dúvidas, quando Exceções e Limitações sejam aplicáveis à Sua utilização, esta Licença Pública não se aplica, e Você não precisa de cumprir com os seus termos 
e condições.
Termo. O termo desta Licença Pública está especifi cado na Cláusula 6(a).
Meios/suportes e formatos; modifi cações técnicas permitidas. O Licenciante autoriza Você a exercer os Direitos Licenciados em todos os meios/suportes e formatos conhecidos agora ou criados poste-
riormente, e a fazer as modifi cações técnicas necessárias para tanto. O Licenciante cede e/ou concorda em não reivindicar nenhum direito que proíba Você de fazer modifi cações técnicas necessárias 
ao exercício dos Direitos Licenciados, incluindo modifi cações técnicas necessárias para contornar Medidas Efi cazes de Caráter Tecnológico. Para os fi ns desta Licença Pública, fazer simplesmente 
modifi cações autorizadas por esta Cláusula 2(a)(4) nunca produz Material Adaptado.
Receptores subsequentes.
Oferta pelo Licenciante – Material Licenciado. Cada receptor do Material Licenciado recebe automaticamente uma oferta do Licenciante para exercer os Direitos Licenciados sob os termos e condições 
desta Licença Pública.
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.
Ilustração de Freepik.

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.




