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Casa lendária do conhecimento e da pilhagem... Refúgio dos piratas e corsários... 

A Baia dos Piratas assombra os corações e as mentes de todos os jovens rapazes que 

anseiam por uma vida no mar. Começando com um saveiro modestamente 

equipado recuperada da última tempestade de inverno, zarpas numa madrugada 

para a Baia dos Piratas, os teus olhos se encheram de visões de tesouros e fama, os 

teus pulmões enchiam-se com ar salgado do alto mar. 

   

Componentes 
DENTRO DA CAIXA DOS TESOUROS ENCONTRAM-SE: 

 1 Tabuleiro de jogo, representando os mares e ilhas circundantes à Baia dos Piratas (Pirate’s Cove); 

 7 Miniaturas de barcos piratas (1 por jogador 2 barcos pretos de Piratas Lendários); 

 5 Folhas de controlo do barco pirata e 5 rodas de capitão (1 para cada jogador); 

            

 5 Marcadores de fama em madeira (1 para cada jogador); 

 20 Marcadores de força (anéis de madeira, 4 para cada jogador) para colocarem na folha de controlo do barco pirata; 

 112 Cartas ilustradas: 

 60 Cartas tesouro; 

 

  Cartas sumário de Piratas 
Lendários 

 

 1 Carta sumário “Royal NavY” 

 

 42 Cartas de Taberna (Taberna no verso) 

 

 

 

 

 

8 -Evento 9- Fama 

(5x1, 3x2, 1x3 

4 - Papagaio 14 – Combate 

(8 de batalha e 
6 de disparos) 

7 - Mestre de 
Ofício 

4 - Brancas (1 de 

Piratas Lendários, 1 
de evento, 1 de 
batalha e 1 de 
disparos em 

combate) 

 44 Moedas de ouro (24 valem 1 ouro e 20 valem 5 ouro);  

  

 Cestos de Tesouros (cubos castanhos em madeira); 

  

 6 Dados; 

 1 Livro de regras, 

 1 Carta sumário; 
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Preparação do Jogo 
 

 

 

 

 

 

 

 

CADA JOGADOR ESCOLHE: 

 1 Miniatura de barco Pirata da 
cor da sua escolha; 

 4 Marcadores de força (anéis) 
e 1 marcador de fama 
(cilindro) da mesma cor do 
seu barco pirata; 

 1 Folha de controlo do barco 
pirata; 

 1 Roda de capitão 

 1 Moeda de 5 ouro e 4 
moedas de 1 ouro, 
totalizando 9 em ouro; 

 1 Carta de Taberna (tirada do 
topo do baralho da Ilha da 
Taberna). 

 

 

 

 

 
 

Cada jogador coloca o seu marcador de fama na casa de partida - “Jolly Roger”, no trilho 
da fama em redor do tabuleiro de jogo. 

Ao longo do jogo, à medida que o jogador vai ganhando pontos de fama, deve 
imediatamente avançar o seu marcador de acordo com os pontos conquistados. 

Cada jogador deve colocar à sua frente a folha de controlo do barco pirata. De seguida 
cada jogador coloca os seus marcadores de força, na sua posição de partida - na segunda 
posição a contar da esquerda da folha de controlo do barco pirata, conforme indicado com 
o desenho da caveira, e deve armazenar as suas moedas de ouro do lado da sua folha de 
controlo do barco pirata.  

As restantes moedas de ouro, e todos os cestos de tesouros devem ser enterrados na “Ilha do Tesouro” (#6), no centro do 
tabuleiro. 

Um dos barcos pretos dos “Piratas Lendários”, começa o jogo ancorado na “Ilha da Taberna” (#1), pelo que deve ser ai colocado. 
Revela-se a primeira carta dos “Piratas Lendários” do baralho posicionado ao lado do tabuleiro do jogo e colocamo-la junto ao 
barco preto. 

Se estiveres a jogar com 3 jogadores, um segundo barco preto de “Piratas Lendários” é ancorado na “Ilha dos Canhões” (#4) no 
início do jogo. Revelamos mais uma carta do baralho dos “Piratas Lendários” para esse segundo colocamo-la junto a ele. 

Agora está tudo preparado para navegares e para te tornares no mais famoso Pirata das Caraíbas. 

 

 

 

Coloca o tabuleiro com o mapa da 
Baía dos Piratas no meio da mesa. 

Baralha as cartas de Tesouro e 
coloca-as em montes, cada um 
deles com 12 cartas, nos lugares 
com o mesmo desenho, em cada 
ilha exterior (ilhas de 1 a 5). 

 

Baralhar as cartas de Taberna e 
coloca-as viradas para baixo no 
lugar com o mesmo desenho na 
ilha da Taberna. 

 

Pega nas cartas dos Piratas Lendários (com o 
desenho do barco no verso). Retira a carta de 
“Royal Navy”, coloca-a virada para cima junto ao 
tabuleiro e baralha as restantes cartas, colocando-
as junto a esta, viradas para baixo. 
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Objetivo do Jogo 
O teu objetivo é navegar pelas ilhas da Baia do Piratas, e 
tornar-te no mais famoso e temido pirata que o mundo 
alguma vez conheceu (pelo menos este ano)! Para o fazeres, 
terás de navegar, por turnos, de forma astuta, lutar de forma 
imprudente e pilhar com toda a crueldade. 

Vais ganhar fama ao vencer batalhas, ao enterrar ouro e 
tesouros, e ao te gabares das tuas façanhas na Taberna. 

No final de 12 meses (rondas), o pirata com mais fama será 
declarado o vencedor do jogo e o pirata mais temível do alto 
mar. 

 

Conhecer o teu Barco 
Antes de se navegar nestas águas infestadas de piratas, cada 
aspirante a pirata deverá tomar conhecimento do seu barco. 

A prontidão de um barco - capacidade e combate – é definida 
pelos níveis dos seus equipamentos em 4 secções distintas do 
barco, conforme indicado pelos marcadores (anéis) de força: 

 

CASCO – indica quantos tesouros podem ser 
carregados a bordo em segurança; 

 

 

TRIPULAÇÃO - quando combinado com os 
canhões, determina quantos dados vão ser 
lançados num combate; 

 

 

CANHÕES - quando manobrado pela 
tripulação, determina quantos dados são 
lançados num combate.  

 

 

VELAS - quanto maior for a posição do 
marcador, mais rápido e manobrável se 
torna o barco. 

 

Importante: Para cada homem o seu canhão (um) ou vice-
versa! A capacidade de ataque de um barco (o qual ditará 
quantos dados são lançados numa batalha – ver capítulo 
sobre combate na página 6) é determinado pelo número mais 
baixo do nível atual em que se encontra a Tripulação e os 
Canhões do barco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim, um barco com um nível 2 de Tripulação e 3 de 
Canhões ou um barco com 3 de Tripulação e 2 de Canhões 
lançará 2 dados numa batalha, enquanto um barco com um 
nível 3 de tripulação e 3 de Canhões lançará 3 dados. 

 

EQUIPÁ-LO CORRETAMENTE 

No início do jogo, antes da primeira ronda, cada jogador tem 
oportunidade de equipar o seu barco ao seu gosto. Pode 
efetuar o “Upgrade” (melhoramento) de uma ou todas as 
secções do seu barco, através do pagamento do custo do 
“Upgrade”. Para se efetuar o “Upgrade” de uma das secções 
do barco, move-se a marcador de força (anéis) dessa secção 
para o nível desejado. 

Usando as tuas moedas de ouro, deves pagar o custo do 
“Upgrade” indicado a branco junto a esse nível, da folha de 
controlo do barco, movendo o número correspondente de 
moedas de ouro do teu casco para a Ilha do Tesouro. Os 
custos de “Upgrade” são cumulativos, pelo que o 
melhoramento das tuas velas do nível 5 para o nível 7, custa 
1+2=3 moedas de ouro. 

O equipar do barco no início do jogo, faz-se de forma 
simultânea, sem qualquer conhecimento prévio das escolhas 
efectuadas pelos outros jogadores a este nível. 

 

 

COMPASSO 

Durante o jogo, algumas ações 
serão realizadas 
sucessivamente nas ilhas, 
sendo isto referenciado como a 
ordem do Oeste (ou ponteiros 
do relógio). Esta ordem do 
Oeste consiste: 

 

Nas cinco ilhas exteriores (Ilha da Taberna, Ilha do Casco, Ilha 
das Velas, Ilha dos Canhões e Ilha da Tripulação, numeradas 
de 1 a 5, seguida da Ilha do Tesouro (6) no centro do mapa e 
por fim a Baía dos Piratas ou centro. 

 

 

Modo de Jogar 
O jogo desenrola-se por 12 meses consecutivos (rondas). No final do ano, aquele que for o mais famoso, é declarado vencedor do 
jogo (trilho em redor do tabuleiro).Cada ronda está dividida em 6 fases distintas: 

 

1. TESOURO  

Virar a carta do topo do baralho de cartas Tesouros em cada uma das ilhas (de 1 a 
5). Em cada carta está indicada a recompensa por capturares essa ilha nesta ronda. 
As cartas de Piratas esgotam-se na 12ª e última ronda do jogo. 
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2. NEVAGAÇÃO  

Em segredo e sem que os outros jogadores vejam, posiciona a seta na tua 
Roda de capitão para a ilha para a qual queres navegar e pilhar. Revela todas 
as Rodas de Capitão simultaneamente, e move cada barco pirata para o seu 
destino.  

 

3. COMABTE 

Começando com os barcos ancorados na Ilha da Taberna e prosseguindo na 
direção do oeste (1-2-3-4-5), resolvem-se os combates. O combate ocorre nas 
ilhas exteriores (de 1 a 5), quando 2 ou mais barcos estão presentes na mesma 
ilha, e na Ilha do Tesouro quando ao deslocarmos para a ilha, encontramos 
ancorado um Pirata Lendário. Cada combate é constituído por uma fase de 
preparação da Batalha, seguida de sucessivos disparos. O combate contínua 
até que um único jogador solitário permaneça com o seu barco na ilha; ou até 
que todos os barcos dos jogadores tenham ficado mutilados ou tenham fugido 
para a Baia dos Piratas. 

 

 

4. PILHAGEM 

Começando com a Ilha da Taberna e prosseguindo pela ordem do Oeste (1-2-
3-4-5), qualquer barco sobrevivente numa ilha exterior é livre de fazer a 
pilhagem. O seu capitão, apodera-se da carta de Tesouro dessa ilha e recebe o 
montante indicado de moedas de ouro, tesouro, cartas de Taberna e pontos 
de fama. Se o tesouro, as moedas de ouro, ou as cartas de Taberna tenham 
acabado, o jogador não recebe nada, daqui a importância da ordem da 
pilhagem.  

 

5. UPGRADE (MELHORAMENTO) 

Começando com a Ilha da Taberna e prosseguindo pela ordem numérica das 
ilhas, cada jogador pode tirar vantagem dos “Upgrades” disponíveis nas ilhas 
que ocupa: 

 

 
 

 Na Ilha da Taberna, pode comprar até 3 cartas de Taberna, pagando 2 
moedas de ouro por cada uma delas; 

 

 Nas Ilhas do Casco, Velas, Canhões ou Tripulação, um jogador para 
melhorar o seu barco, tanto quanto o desejar, na secção correspondente 
à ilha que ocupa, tem de pagar o respetivo custo acumulado do 
“Upgrade;” 

 
 

 Na Ilha do Tesouro, um jogador pode enterrar tesouros e moedas de 
ouro por troca de fama, (1 ponto de fama por cada tesouro ou 3 moedas 
de ouro) e/ou pode melhorar qualquer uma das secções do seu barco em 
1 nível, pagando o dobro do seu custo normal. 

 
 

 Na Baia dos Piratas, um jogador pode tirar 2 cartas de Taberna (ou 1 
carta de Taberna e 2 moedas de ouro) do baralho, e reparar o seu barco 
mutilado. 

 
 

6. MOVER OS BARCOS PRETOS E VERIFICAR TESOUROS 

Move cada barco preto de Pirata Lendário em uma ilha, seguindo a ordem numérica das 
ilhas. A Baia dos Piratas é um porto seguro, uma vez que os barcos pretos de Piratas 
Lendários, depois da Ilha do Tesouro, movem-se de regresso à Ilha da Taberna. Se um 
Pirata Lendário for derrotado durante um combate, tira uma nova carta do baralho dos 
Piratas Lendários para a substituir. Se for necessário, baralha o monte das cartas já 
descartadas para formar um novo baralho de cartas dos Piratas Lendários. Verifica a 
carga dos tesouros e deita fora todos aqueles que a bordo de um barco estejam a 
exceder a sua capacidade de carga – secção do Casco. Esses tesouros descartados 
regressam à “Ilha do Tesouro”. Para terminar, descarta todas as cartas de Tesouros 
deixadas viradas para cima em cada uma das ilhas.  
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Combate 
Os Piratas são um bando de desordeiros e invejosos: 
qualquer que seja a ilha exterior (#1 - #5) onde mais do que 
um barco (incluindo qualquer barco de outro jogador, o 
“Royal Navy” e qualquer barco preto de Piratas Lendários) 
escolheram ancorar, dará origem a uma épica batalha naval. 
O combate também se pode desenrolar na Ilha do Tesouro, 
se o jogador deslocar-se para a ilha, quando aí já se encontra 
ancorado um Pirata Lendário. As batalhas são ganhas quando 
mutilas todos os teus adversários, infligindo suficientes danos 
forçando um dos seus marcadores de força a sair fora do 
nível mais baixo; ou se eles fugirem do teu ataque. 

 

ORDEM NO COMBATE 

As batalhas são travadas pela ordem do oeste, seguindo a 
sequência numérica das ilhas, começando na Ilha da Taberna. 
As batalhas caracterizam-se pela preparação para a batalha 
seguida de sucessivas rondas de disparos de balas: 
 

1. Preparação para a Batalha 

As Cartas de Batalha são jogadas por opção de cada jogador. 
 

2. Primeira ronda de disparos 

a) O barco mais rápido pode: 

- Disparar contra outro barco; 

- Ou fugir para a segura Baia dos Piratas. 
 

b) O segundo barco mais rápido, se não estiver 
mutilado, pode: 

- Disparar contra outro barco; 

- Ou fugir para a segura Baia dos Piratas 
 

c) Isto prossegue, pela ordem decrescente da rapidez, 
até que todos os barcos tenham a oportunidade de 
disparar uma vez, retirarem-se para a Baia dos Piratas, 
ou serem mutilados antes de terem oportunidade de 
disparar. 

 

3. Segunda e todas as consecutivas rondas de disparos 

As rondas adicionais de disparos podem ocorrer da mesma 
forma, ordem decrescente da velocidade dos barcos, até que 
todos os barcos adversários tenham sido mutilados e um 
único barco solidário permaneça na ilha; ou até todos os 
barcos dos jogadores tenham sido mutilados ou optem por 
fugir para a Baía dos Piratas. 

O marcador da força atual no nível das Velas no início de cada 
ronda de disparos, determina a sua velocidade. Se um barco 
for danificado nesse nível, terá consequências na ordem de 
jogar de um jogador, podendo ser alterada de uma ronda de 
combate para a seguinte. 

Durante as fases de Combate, Pilhagem e Upgrade, o barco 
mais rápido numa ilha é aquele que atua primeiro. Se 2 ou 
mais jogadores têm o mesmo nível de Velas (velocidade), 
cada um deles lança o dado contra o outro para quebrar o 
empate, a favor daquele que obtiver o maior número. Todos 
os outros empates durante o jogo são decididos através do 
uso do mesmo mecanismo de lançamento do dado. 

 

PREPARAÇÃO PARA A BATALHA - JOGAR CARTA (OPCIONAL) 

Começando com o jogador com o barco 
mais rápido, o jogador pode jogar uma 
qualquer carta de Batalha que queira da 
sua mão. A carta que jogar é lida em voz 
alta e o seu efeito aplica-se de imediato. 

O segundo jogador mais rápido pode 
então jogar uma carta ou passar a sua 
vez,  seguido  pelo  terceiro  jogador  mais   

rápido, etc. O jogar de cartas de Batalha contínua por turnos 
sucessivas até que cada participante na batalha escolha 
passar durante o mesmo turno. 

Um jogador depois de passar a sua vez, pode mais tarde jogar 
uma carta de batalha, desde que os outros jogadores 
envolvidos no combate tenham jogado uma carta de batalha 
a seguir a esse passar da sua vez de jogar. 

As cartas de Batalha duram todo o combate em que foram 
jogadas. Elas são descartadas no fim do combate, em 
quaisquer circunstâncias, em que tenham ou não produzido 
efeitos. 

As cartas de Batalha só podem ser jogadas no interesse do 
jogador proprietário do barco e nunca no interesse do “Royal 
Navy” ou Piratas Lendários. 

 

DISPAROS DE BALAS 

Um jogador decide disparar: 

1. Joga uma qualquer carta de Disparos 
que desejar, antes de qualquer 
lançamento de dados. O efeito da 
carta de Disparos só se aplica ao 
próximo lançamento de dados. A 
carta é depois descartada, 
independentemente de ter sido usado 
ou não com sucesso.  

 

As cartas de Disparos nunca podem ser jogadas no 
interesse do “Royal Navy “ ou dos Piratas lendários. 
 

2. Anuncia em voz alta qual o barco e qual a secção (Casco, 
Canhões, Tripulação ou Velas) desse barco, pretendes 
atacar disparando os teus canhões. Os barcos de Piratas 
Lendários e “Royal Navy” só podem ser atacados no seu 
Casco. 
 

3. Lança a quantidade de dados igual ao nível mais baixo das 
tuas secções de Tripulação e Canhões. Cada 5 ou 6 saído 
dos dados, é um disparo certeiro. Por cada um desses 
disparos certeiros, o barco atacado perde um nível na sua 
secção alvejada. O marcador de força recua (p/esquerda) 
em um nível para reflectir o dano causado e a respectiva 
diminuição de capacidade. 

Se os Piratas Lendários e/ou a “Royal Navy” estão 
presentes na ilha e o jogador fica para combater, é 
obrigado a alvejá-los com os seus disparos até que todos 
esses barcos tenham sido afundados. Só depois poderá 
direccionar os seus canhões para os barcos dos outros 
jogadores, que ainda estejam presentes na ilha. 

Se a secção atacada tem uma carta de Mestre no Ofício 
ou de Papagaio, essa carta absorve os primeiros dois 
disparos certeiros antes de qualquer dano causado a essa 
secção. No primeiro disparo certeiro, a carta é virada de 
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lado para mostrar o dano causado e no segundo disparo 
certeiro a carta é descartada. Só depois em futuros 
disparos certeiros nessa secção provocam o movimento 
do marcador de força para um nível mais baixo (p/ 
esquerda). 

As cartas de Disparos nunca podem ser jogadas no 
interesse do jogador que controla o “Royal Navy”, só 
podem ser do interesse do jogador proprietário do barco. 
Os Piratas Lendários nunca jogam cartas, estes já são 
suficientemente poderosos sem elas. 

 

FUGIR 

Algumas vezes a descrição é a melhor opção. Durante a sua 
vez de jogar, num combate, um jogador pode decidir escapar 
fugindo para a Baia dos Piratas. Se o barco foi alvejado 
durante o combate antes de fugir, todos os outros oponentes 
que permaneceram na ilha recebem mais 1 ponto de fama 
por vê-lo fugir. 

Se um barco fugir para a Baia dos Piratas sem que tenha sido 
mutilado (isto é, sem que um dos seus marcadores de força 
tenha saído fora do nível mais baixo), o seu capitão corre o 
risco de um motim. Ele lança 1 dado, se sair 1, ocorre um 
motim. Cansados de trabalhar para um capitão cobarde, a 
tripulação revolta-se e apodera-se do barco. O jogador perde 
todas as moedas de ouro e tesouro que tenha a bordo e o 
capitão caminha de olhos vendados sobre a prancha (perde 2 
pontos de fama). 

Os Piratas Lendários e “Royal Navy” nunca fogem. 

 

FORÇADO A RETIRAR-SE  

Se qualquer das secções de um barco, receber demasiados 
danos, que provoque a saída do seu marcador de força do 
seu nível mais baixo, o barco não pode mais combater e é 
considerado mutilado. Para salvar a tripulação, o capitão 
deve imediatamente navegar para a Baía dos Piratas para 
descansar e reparar o barco. 

Um barco mutilado, oferece a todos os outros oponentes que 
permaneceram na ilha, 1 ponto de fama. 

Nota: É possível que um barco lento possa ficar mutilado 
antes do seu capitão tenha a possibilidade de combater. 

 

PORTO SEGURO 

Nenhum jogador ataca outro na “Ilha do Tesouro” 

Jogadores rivais têm um velho acordo de cavalheiros em que 
nunca combatem entre si na Ilha do Tesouro. 

Contudo, os Piratas Lendários tais como “Blackbeard” não 
são cavalheiros: eles irão disparar para qualquer barco que 
navegue através da sua proa, independentemente da sua 
localização. 

 A localização da Ilha do Tesouro é secreta e só é do 
conhecimento dos piratas, pelo que o “Royal Navy” nunca 
será encontrado a navegar aí. 
 

Não há combates na Baia dos Piratas 

A Baia dos Piratas é uma desolada costa de praia, que não 
vale a pena lutar por ela. Nenhuma batalha poderá ocorrer aí, 
e nenhum barco que não seja de um jogador poderá visitá-la. 

* Pontuação * 

Os jogadores GANHAM fama  

por cada uma das seguintes ações: 

 Ganhar Batalhas (1 ponto por jogador que é derrotado 
ou que tenha fugido depois de alvejado). 

 Pilhagem numa ilha (valor da fama que está na carta de 
Tesouro) 

 Derrotar Piratas Lendários e “Royal Navy” (valor da 
fama que está na carta) 

 Enterrar Tesouros (1 ponto de fama por cada um deles) 
e moedas de ouro (1 ponto de fama por cada 3 
moedas) 

 Colecionar cartas de Fama. 
 

 

Os jogadores perdem fama nas seguintes situações: 

 Caminhar sobre a prancha devido a um Motim (menos 
2 pontos) 

 Deixar matar o teu Papagaio (menos 2 pontos) ou 
descartá-lo (menos 1 ponto). Ver explicações sobre 
Papagaios na página 10. 
 

 

Fim do Jogo 
Ao fim de 12 meses (rondas) esgotam-se todas as cartas de 
tesouros das ilhas.  

Cada jogador revela as suas cartas de fama e move o seu 
marcador de fama de acordo com o seu valor. 

Qualquer tesouro ou moedas de ouro que não tenham sido 
enterrados na Ilha do Tesouro não têm qualquer valor e não 
valem pontos de fama. 

O pirata com mais pontos de fama é declarado o vencedor e 
torna-se no pirata mais temido de todo o alto mar! 

Se 2 ou mais jogadores estiverem empatados para a maior 
fama, esses jogadores terão de lutar até à morte. Numa 
última e épica batalha, em que o solitário sobrevivente é 
declarado o pirata mais famoso! 

Agora estás preparado para navegares… Desfruta da tua 
viagem! 

Os Capitães veteranos, e aqueles que desejam melhorar o 
seu conhecimento sobre as tradições locais e os costumes da 
Baia dos Piratas, devem consultar o Guia da Baia do Piratas, 
que se inicia na página seguinte, antes de voltar para o alto 
mar. 
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Guia da Baía dos Piratas e Ilhas em redor 
As Ilhas 
Existem milhares de ilhas dispersas por todo o alto mar, mas apenas um punhado, causará sangue a 
qualquer aspirante a pirata que queira crescer na expetativa de batalhas lendárias, de pilhar 
incalculáveis tesouros e obter fama eterna. Não encontrarás uma concentração dessas ilhas como 
aquelas que estão nas águas que circundam a lendária “Baia dos Piratas”, que incluem: 

 As 5 ilhas exteriores: Taberna, Casco, Velas, Canhões e Tripulação (#1 - #5); 

 Ilha do Tesouro (#6); 

 A própria Baía dos Piratas. 

Convêm saber que cada uma destas ilhas dará uma vantagem especial a quem estiver nelas durante a 
fase de “Upgrade”.  

 

Ilha dos Canhões Melhora os Canhões do 
barco tantos níveis, quantos os desejares e 
que  possas  pagar. Se  quiseres  podes jogar  

 

Ilha da Tripulação Melhora a tripulação do 
teu barco tantos níveis, quantos os desejares 
e que possas pagar. Se quiseres podes jogar  

 

uma carta de “Mestre no Ofício” da tua mão. 
 

uma carta de “Mestre no Ofício” da tua mão. 

 

Ilha do Tesouro Enterra tesouros que 
tenhas no teu barco, por troca de 1 ponto 
de fama, por cada um deles. Enterra 
moedas de ouro, por cada 3 moedas ganhas  

Baía dos Piratas Coleta 1 carta de Taberna e 
2 moedas de ouro ou 2 cartas de Taberna. Se 
o teu barco foi mutilado durante uma 
batalha, deves repará-lo, pagando 2 moedas  

 

1 ponto de fama. Podes também fazer “Upgrade” de 
qualquer uma das secções do teu barco, até ao máximo 
de 1 nível, pelo dobro do custo normal do “Upgrade”. 
Assim, se melhorares as Velas do teu barco na Ilha do 
tesouro do nível de velocidade 5 para 6, vai-te custar 
2x1=2 moedas de ouro, e não poderás melhorar mais 
nenhuma secção do teu barco, nem efetuar mais 
melhoramentos na tua Vela, durante esta ronda. 

de  ouro  por cada secção mutilada. Move o marcador de 
força de regresso ao 2º nível (2ª a contar da esquerda) 
da secção correspondente. Se várias secções do teu 
barco foram simultaneamente mutiladas, como 
resultado de uma carta “Six Gun Salute” ou vítima de 
uma explosão de “Powder Keg”, deves reparar 
imediatamente todas as secções mutiladas. Se não 
tiveres recursos para o fazeres, tens permissão de 
reparar todas as secções mutiladas, mas não recebes 
qualquer carta de Taberna ou moedas de ouro por teres 
visitado a Baia dos Piratas. 

Upgrade (melhorar) 

Ao Upgrade, o pequeno número branco, localizado ao 
lado do nível desejado de melhoramento indica o custo 
do Upgrade, em ouro. Para melhorar vários níveis da 
mesma seção de uma vez, pagas o custo acumulado de 
cada Upgrade individual. Por exemplo, para avançar as 
tuas velas do nível de velocidade 5 para 7, tens de pagar 
1 +2 = 3 moedas de ouro. Ninguém é obrigado a 
melhorar o seu navio (exceto para navios mutilados 
sobre a Baia dos Piratas. Ver Baia dos Piratas na próxima 
página). Se o fazes, e por quanto, depende apenas da tua 
riqueza e desejo. 

Ilha da Taberna Podes comprar até 3 cartas 
de Taberna, com um custo de 2 moedas de 
ouro por cada uma delas, durante a visita a 
esta ilha. Se quiseres podes jogar uma carta 
de “Mestre no Ofício” da tua mão. 

 

 

 

Ilha da Velas Melhora as velas 
do teu barco tantos níveis, 
quantos os desejares e que 
possas pagar. Se quiseres 
podes jogar uma carta de 
“Mestre no Ofício” da tua mão. 

Ilha do Casco Melhora o 
casco do teu barco tantos 
níveis, quantos os desejares e 
que possas pagar. Se quiseres 
podes jogar uma carta de 
“Mestre no Ofício” da tua 
mão. 
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A Caverna e as suas Cartas 

 

 

 

A Ilha da Taberna é o mais 
famoso bebedouro em todo o 
alto mar. É o lugar para o 
comércio e troca, partilhar uma 
garrafa de rum e vangloriar-se 
sobre sereias e meretrizes... 

Cada visita à Ilha da Taberna dá aos seus visitantes a 
oportunidade de comprar cartas de Taberna, por um custo de 
2 moedas de ouro por cada carta. Ocasionalmente, os piratas 
também irão receber cartas de Taberna como resultado da 
pilhagem em algumas ilhas exteriores ou quando fogem para 
a segura Baia dos Piratas. Quando o baralho de cartas de 
Taberna acaba, baralham-se todas as cartas descartadas e 
forma-se um novo baralho. 

Existem 6 diferentes tipos de cartas de Taberna: 

 a. Cartas de Papagaio; 

 b. Cartas de Mestre no Ofício; 

 c. Cartas de Evento; 

 d. Cartas de Combate/Batalha 

 e. Cartas Combate/Disparos 

 f. Cartas de Fama 

 

a. Cartas Papagaio 

 

Quando menos se espera, um velho 
e sábio Papagaio, pode ser 
encontrado na Ilha da Taberna, 
ansioso por encontrar um novo 
dono aventureiro. Tendo passado 
muitos anos pendurados nos 
ombros de um notável pirata, estas 
aves têm conhecimento de alguns e 
importantes segredos. 

Uma poderá estar disposta a partilhar esses segredos com o 
seu novo dono, por troca de um pouco de rum e algumas 
boas maldições. 

Cada uma das 4 cartas de Papagaios tem um conhecimento 
específico para te ajudar numa determinada secção do teu 
barco (Canhões, Tripulação, Casco e Velas), conforme 
indicado pelo respetivo “ícone” da carta Papagaio: 

 Capatin Flint’s – “Tremer as minhas pranchas” - Podes 
carregar um número ilimitado de tesouros 
 

 Long John Silver – “Feito num Oito” - Lanças sempre 6 
dados num combate. Esta carta substitui os efeitos de 
uma carta de batalha “Grapple Attack”. 

 

 Billy Bone´s – “Yo-ho-ho e uma garrafa de rum” - Disparas 
sempre todos os teus canhões. Esta carta substitui os 
efeitos de uma carta de batalha “Grapple Attack”. 

 

 Squire Trelawney´s – “Mostrai-me o homem” - Adiciona 
+20 á tua velocidade (Velas). 

 

As cartas de Papagaio entram em vigor de imediato, logo 
após de serem tiradas do baralho. Coloca a carta no 

quadrado com o desenho do papagaio na tua folha de 
controlo do barco. 

Durante o jogo, nunca poderá haver mais do que uma carta 
Papagaio a bordo de um barco. Se retirares do baralho uma 
segunda carta de Papagaio, podes escolher entre te 
desfazeres da carta que possuis por um custo de 1 ponto de 
fama e assim poderes ficar com a nova carta, ou descartares 
a nova carta. Qualquer carta não usada deve ser baralhada de 
regresso ao baralho das cartas de Taberna. O facto de te 
descartares de uma carta de Papagaio não te dá o direito de 
retirares outra carta do baralho. 

Um Papagaio é atingido em combate, sempre que a secção 
que ele protege (indicada pelo ícone que está na carta), é 
alvejada. No primeiro tiro certeiro, o papagaio fica ferido, 
pelo que o viramos de lado. No segundo tiro certeiro, o 
papagaio morre. Se o papagaio é morto, o seu proprietário 
perde 2 pontos de fama e a carta de papagaio é posta no 
monte das cartas descartadas. (Papagaios mortos não 
contam histórias!). 

Se uma carta Papagaio está a proteger uma mesma secção 
que uma carta de “Mestre no Ofício”, esta última é quem irá 
receber primeiro os tiros certeiros dessa secção. Os 
papagaios são espertos o suficiente para se protegerem. 

Se um papagaio é ferido durante uma batalha, mas sobrevive 
à vitória ou foge para a Baia dos Piratas, ele será curado 
automaticamente as suas feridas. Coloca a carta de volta à 
sua posição inicial (carta direita) durante a face de 
“Upgrade”. 
 

b. Cartas de “Mestre no Ofício” 

Muitos dos nativos das ilhas 
exteriores, com o decorrer dos anos, 
tornam-se artesãos especializados em 
equipar barcos lendários. Quando 
colocamos numa secção de um barco, 
uma  destas  cartas, faz  dessa   secção  

mais resistente em batalha. 

Estas cartas são jogadas durante a fase de “Upgrade”, 
através da sua colocação junto a uma secção do teu navio, 
que pretendes proteger. Esta carta pode ser jogada mesmo 
quando estás ancorado na Ilha da Taberna, Ilha do Tesouro 
ou Baia dos Piratas. 

Durante o jogo, não pode haver mais do que uma carta de 
“Mestre no Ofício” a bordo de um barco, (Regra alternativa: 
os jogadores podem acordar em permitir várias cartas a 
bordo por barco, mas com o limite de uma por secção). 

Em qualquer combate, esta carta irá absorver os primeiros 
dois tiros certeiros nessa secção do teu barco. Depois do 
primeiro tiro certeiro, o “Upgrade” é danificado, e colocas a 
carta de lado. Após o segundo tiro certeiro, o “Upgrade” é 
desfeito em pedaços, e a carta é descartada. 

Um dano nesta carta só pode ser reparado, através do 
pagamento de 1 moeda de ouro durante a fase de 
“Upgrade”. 

Pode uma carta de “Mestre no Ofício” estar associada a uma 
carta “Papagaio” em defesa de uma mesma secção de um 
barco, sendo que a “Mestre no Ofício” irá sempre ser a 
primeira a ser atingida e danificada durante um combate. Os 
papagaios são espertos o suficiente para se sentarem na 
segunda fila durante um combate. 
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c) Cartas “Evento” 

 

 

A vida de um pirata é cheia de 
angústias e surpresas e uma 
série de cartas de Eventos 
refletem os mares em constante 
mudanças que um pirata de 
sucesso deve atravessar a 
navegar. Elas são: 

 

 A Fond Farewell 

Joga-se no fim da fase de navegação, ainda que depois da 
carta de “Royal Navy Interceptor”. Possibilita que possas 
navegar o teu barco para uma qualquer ilha que não esteja 
ocupada ou Ilha do Tesouro. Esta carta também cancela os 
efeitos de qualquer carta “Consort” jogada contra o teu 
barco.  
 

 CONSORT 

Joga-se no fim da fase do Tesouro. Um jogador á tua escolha 
é obrigado a partilhar contigo, metade da pilhagem a que ele 
tem direito nessa ronda. Isto inclui fama, tesouro, moedas de 
ouro e cartas de Taberna. A divisão é feita com 
arredondamentos para cima a teu favor e para baixo para ele. 
Se ele for para a Ilha do Tesouro e enterrar tesouros ou 
moedas de ouro, tu divides com ele os pontos de fama dai 
resultantes. 
 

 CROW’S NEST 

Joga-se no início da fase de Navegação, antes dos jogadores 
escolherem as suas ilhas de destino. Em vez de ser em 
simultâneo, a fase de navegação é feita segundo a ordem dos 
ponteiros do relógio, nesta ronda, começando com o jogador 
á tua escolha. 
 

 GOING ON THE ACCOUNT 

Joga-se durante a fase de navegação, em qualquer ilha 
incluindo a Ilha da Taberna, Ilha do Tesouro e Baia dos 
Piratas. Podes melhorar uma qualquer secção do teu barco, 
adicionando 1 nível sem qualquer custo. 
 

 PRIVATEERING COMMISSION 

Joga-se no fim da fase de navegação, em reacção à carta 
“Royal Navy”. Envia qualquer “Royal Navy”, fora do teu 
alcance, de regresso a qualquer ilha exterior à tua escolha. A 
“Royal Navy” não pode ser conduzida para uma ilha ocupada 
pelo jogador que jogou esta carta. 
 

 ROYAL NAVY INTERCEPTOR (x2) 

Joga-se no fim da fase de navegação, depois de todos os 
jogadores terem revelado os seus destinos escolhidos. Envia a 
“Royal Navy” para uma ilha exterior à tua escolha. A “Royal 
Navy” nunca descobriu a Ilha do Tesouro, nem a Baia dos 
Piratas, pelo que não poderás enviá-la para estas duas 
localizações. A “Royal Navy” lança sempre 4 dados durante os 
ataques; absorve 4 tiros certeiros antes de se afundar; as suas 
Velas valem 20; e a sua fama vale 4 pontos de fama quando 
derrotado. A “Royal Navy” não poderá ser enviada para uma 
ilha ocupada pelo jogador que jogou esta carta. 

 

 SECRET MAP 

Joga-se no fim da fase do tesouro. Lança 1 dado e coloca um 
marcador de tesouro na ilha exterior correspondente ao 
número do dado. Se sair 6, volta a lançar o dado. Se 
capturares essa ilha, designada deste modo, durante a ronda 
seguinte, duplicas o valor de qualquer tesouro pilhado da 
ilha. 

 

Cartas de Combate de Batalhas e Disparos 

Piratas e corsários foram sempre combatentes 
extremamente violentos. Existe 2 tipos de cartas de Combate 
para jogar durante uma batalha. As Cartas de Batalha devem 
ser jogadas alternadamente, uma de cada vez, do barco mais 
rápido para o mais lento; o seu efeito permanece durante a 
duração do combate. As cartas de Disparos devem ser 
jogadas antes de qualquer tiro e o seu efeito é único, dura 
apenas nesse disparo. 

 

d) Cartas de Batalha 

 
 AVAST BELAY 

Até ao fim desta batalha, incluindo qualquer disparo, 
nenhuma outra carta pode ser jogada por qualquer jogador. 
As cartas jogadas antes de uma carta “AVAST BELAY”, 
durante uma batalha (qualquer uma), os seus efeitos 
permanecem até ao fim da batalha e não são canceladas. 
 

 BLOW ME DOWN (x2) 

Até ao fim desta batalha, as tuas Velas recebem um bónus 
+6. As duas cartas deste tipo podem ser jogadas em 
simultâneo provocando assim um efeito cumulativo, quando 
possuídas pelo mesmo jogador. 
 

 GRAPPLE ATTACK (x2) 

Até ao fim desta batalha, todos lançam a quantidade de 
dados, indicado pela sua tripulação, independentemente do 
seu número de canhões. A carta de papagaio “Bill Bone’s” e 
“Long Jonh Silver” substitui o efeito de qualquer carta 
“Grapple Attack”. 
 

 SMOKE SCREEN  (x2) 

Até ao fim desta batalha, só podes ser atingido, quando sair 6 
no dado. 
 

 TREASURES OVER BOARD 

Até ao fim desta batalha, as tuas Velas são melhoradas 
através de um bónus de velocidade de +2, por cada tesouro 
que ponhas fora do barco. Move quantos tesouros que 
queiras do teu casco para esta carta. No final da batalha, os 
tesouros são colocados de regresso à Ilha do Tesouro e a 
carta é descartada. 
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d. Cartas de Disparos de Balas 

 
 GRAPESHOT ATTACK (x2) 

Só para o próximo disparo, ao sair 3, 4, 5 ou 6 acertas no 
inimigo. Depois, os teus canhões recebem 2 danos (descem 2 
níveis). Se o teu barco ficar mutilado, tens de te retirar para a 
Baia dos Piratas. Esta carta substitui os efeitos da carta 
“Smoke Screen”, para o tiro em que for usada. Não esquecer 
que ao usar esta carta, se tiveres a bordo, uma carta de 
Papagaio “Long John Silver’s”: se ele não estiver protegido 
por uma carta de “Mestre no Ofício” na tua secção de 
Canhões, o resultado desta carta será a morte do teu 
Papagaio. 
 

 POWER KEG (x2) 

Só para o próximo disparo, qualquer tiro certeiro provoca 
danos de 1 nível em todos os cascos dos barcos, incluindo o 
teu. Daí que 3 tiros certeiros simultâneos num lançamento de 
5 dados irão infligir 3 pontos de danos ao nível do casco de 
todos os barcos presentes em combate. Este efeito é 
cumulativo, para os barcos atacados, com danos causados 
pelos próprios tiros certeiros, se o casco for o alvo durante os 
disparos (usando o exemplo anterior, se o alvo for o casco, o 
barco atacado sofre 6 pontos de danos nessa secção). Esta 
carta pode jogar-se fora do turno (durante a fase de jogar 
cartas de tiros de um dos teus oponentes, antes de ele lançar 
o dado). Piratas veteranos, guardam esta possibilidade como 
último recurso quando estão sem armas, geralmente quando 
enfrentam uma combinação de morte, como os “Pirata 
Lendários” e “Royal Navy”. Se tens a carta de Papagaio 
“Captain Flint’s”, pensa bem antes de usar esta carta, ou o 
teu Papagaio regressará aos seus antepassados. 
 

 SIX GUN SALUTE (x2) 

Só para o próximo disparo, qualquer tiro certeiro inflige em 
simultâneo, danos a todas as secções ao barco inimigo. 
Contudo, durante o próximo disparo, as tuas armas precisam 
de ser recarregadas, pelo que não poderás disparar. Passas a 
tua vez. 

 

f. Cartas de Fama 

 

 

 

Como seria a vida dos piratas sem 
umas boas bebidas, sem a tripulação 
a cantar baladas marítimas e sem 
pilhagens? 

As cartas de fama são para guardar pelo jogador na sua mão 
até ao final do jogo, onde cada ponto de fama será somado e 
o marcador de fama do jogador irá avançar ao longo do trilho 
da fama, nos pontos correspondentes à totalidade das cartas. 

 

The Royal Navy 

 

A “Royal Navy” navega por estas águas, tentando manter 
alguma aparência de segurança aos navios mercantes… Se 
outro jogador a conduz em direcção ao teu paradeiro, vais 
poder encontra-la em perseguição da tua preciosa carga! 

Se mais do que um jogador ocupar a ilha à chegada da “Royal 
Navy”, os barcos dos jogadores devem primeiro atacar de 
forma a destruir qualquer barco “Royal Navy” presente na 
ilha, ou optar por fugir, antes de combaterem entre si. 

O jogador que usar as cartas de “Royal Nay Interceptor” ou 
“Privateering Comission” para enviar a “Royal Navy” para 
uma ilha exterior, lança sempre o dado pela “Royal Navy” e 
decide qual o barco contra quem vai disparar em primeiro, se 
tiverem presentes barcos de vários jogadores. A “Royal Navy” 
não pode ser enviada para uma ilha ocupada pelo jogador 
que a moveu. 

A “Royal Navy” só pode ser atacada e atingida no seu casco, e 
só pode ser derrotada através de 4 tiros certeiros. Derrotar a 
“Royal Navy” vale 4 pontos de fama, que são divididos por 
todos os jogadores presentes e sobreviventes ao combate. 

Os pontos de fama que não possam ser distribuídos por 
inteiro, são arredondados para baixo para o número inteiro 
mais próximo.  

A “Royal Navy” não pode jogar qualquer carta de combate, 
embora possa ser afectada por cartas jogadas pelos 
jogadores. A “Royal Navy” não pode fugir ou combater com 
um “Pirata Lendário” 

No final de qualquer batalha (ganha ou perdida) o “Royal 
Navy” é removida do tabuleiro de jogo. 
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Piratas Lendários 
Piratas famosos na idade assombram as ilhas circundantes da 
Baía dos Piratas. De vez em quando, podes navegar nas suas 
águas. Muitas das vezes, isso leva problemas imediatos, uma 
vez que estes piratas lendários podem ser adversários 
poderosos! 

Se no fim da fase de navegação, acabas por estar na mesma 
ilha de um barco preto, estás na iminência de enfrentar um 
“Pirata Lendário” em combate. O qual dependerá das 
características das cartas associadas a este. 

Os Piratas Lendários combatem de acordo com as 
características das suas cartas e só podem ser atacados e 
atingidos no seu casco. Durante o decorrer de uma batalha, 
deves controlar o valor atualizado do casco dos barcos pretos 
(através do uso de um dado ou utilizando o monte do 
tesouro). Quando chegar a zero, o barco é considerado 
afundado. Se um barco preto de Pirata Lendário derrotar 
todos os jogadores presentes numa ilha, o barco 
automaticamente fica reparado na sua totalidade, 
imediatamente a seguir à sua batalha vitoriosa. 

Todas as outras capacidades (níveis de Velas e 
Tripulação/Canhões) de um “Pirata Lendário” não podem ser 
atacadas, e permanecem com o seu valor indicativo da sua 
carta durante toda a batalha. 

Todas as outras capacidades (níveis de vela e 
tripulação/canhões) de um Pirata Lendário não podem ser 
atacadas, e permanecem no valor indicado na sua carta de 
referência durante toda batalha. 

O lançamento dos dados no interesse dos “Piratas Lendários” 
é feito por um qualquer jogador que não esteja envolvido na 
atual troca de disparos. 

Os Piratas Lendários nunca podem jogar qualquer carta de 
Combate, embora possam ser afectados por cartas jogadas 
pelos barcos dos jogadores. Os Piratas Lendários nunca 
podem fugir a um combate, nem combater entre si.  

Se um “Pirata Lendário” é derrotado através do uso de uma 
carta “Powder Keg” ou “Grapeshot Attack” resultando daí 
que o barco do jogador fique mutilado, esse jogador ganha os 
pontos fama por ter derrotado o Pirata lendário, como 
prémio de consolação à medida que navega lentamente até à 
Baia dos Piratas. 
 

PIRATAS LENDÁRIOS – BATALHAS COM VÁRIOS JOGADORES 

Os barcos dos jogadores têm de derrotar primeiro qualquer 
barco de Pirata Lendário presente, ou optar por fugir, antes 
de combaterem entre si. 

Cada barco que está na ilha, incluindo os Piratas Lendários, 
dispara uma vez durante cada ronda de disparos, começando 
com o barco mais rápido e seguindo depois a ordem 
decrescente de velocidade. O Pirata Lendário dispara 
primeiro contra o jogador com maior Ranking na secção do 
barco indicada na sua carta. No disparo seguinte ele atacará o 
jogador com o segundo melhor ranking nessa secção, e assim 
sucessivamente até disparar sobre todos os jogadores 
presentes. Depois, os jogadores que permanecem na ilha são 
reclassificados no ranking através da sua nova relação de 
força e a batalha continua até que o Pirata Lendário seja 
derrotado, ou todos os jogadores sejam derrotados ou 
tenham fugido. 

Se um Pirata Lendário é afundado, os pontos de fama 
indicados na sua carta de referência, são imediatamente 
divididos por todos os jogadores presentes, que tenham 
sobrevivido ao combate. Os pontos de fama que não possam 
ser distribuídos por inteiro são arredondados para baixo para 
o número inteiro mais próximo. Os jogadores sobreviventes 
continuam a combater entre si, até que um só jogador 
permaneça na ilha.  

Aqui está um breve resumo dos piratas famosos conhecidos 
por estar a assombrar as águas da Baía dos Pirata. 

 

 Edward Teach ”Blackbeard” 

 

Tem canhões fulminantes, inigualável velocidade e 
excepcional resistência do seu casco, fazem dele o mais 
temível oponente de todo o alto mar. 

Em batalha: O “Blackbeard” lança 6 dados contra os outros 
piratas (ataca primeiro o pirata com mais Canhões); o seu 
casco absorve 8 tiros certeiros, antes de se afundar; as suas 
Velas valem 24; e vale 6 pontos de fama quando derrotado. 

 

 The Flying Dutchamn 

 

A tripulação de esqueletos, a bordo deste famoso barco 
fantasma dá-lhe especiais poderes de reparação. Se alvejado 
em combate, o seu casco recupera 2 pontos no final de cada 
ronda de combate (ou seja, depois de todos os barcos em 
batalha terem disparado uma vez) até se afundar. Este nunca 
pode exceder a sua pontuação inicial de 5 pontos no seu 
casco, nem pode recuperar pontos de casco perdidos antes 
da última ronda de disparos. 

Em batalha: Canhões - 4 dados contra a tripulação (ataca 
primeiro a maior tripulação); Casco – absorve 5 tiros certeiros 
(recuperando 2); Velas – 16; Pontos de fama – 6 
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 Captain Hook 

 

Cruel, cómico e servido por uma tripulação ocasional, o barco 
do “Capitão Hook” é verdadeiramente imprevisível, sendo 
algumas vezes um inimigo divertido. 

Mesmo quando o “Captain Hook” falha um ataque, esse 
disparo pode alvejar um dos outros barcos dos jogadores 
presentes. Quando dispara uma bala contra um jogador, aos 
restantes jogadores nessa ilha é atribuído um número de 1 a 
4, começando pelo jogador à esquerda do pirata que está a 
ser atacado e seguindo a ordem dos ponteiros do relógio.  

Se o “Hook” falhar o seu ataque, mas nos dados sair um dos 
números atribuídos, então esse jogador recebe o tiro como 
certeiro. Se o “Hook” falhar o disparo, não há efeitos em 
nenhum dos barcos dos jogadores, nem nos barcos que não 
estejam na mesma ilha.  

Em batalha: Canhões-3 dados contra o casco (ataca primeiro 
o melhor casco); Casco absorve 5 tiros certeiros; Velas – 18; 
Pontos de fama – 3. 

 

 Ann Bonny and Mary Read 

 

Duas das poucas mulheres piratas da história, Boony e Read 
foram indicadas para lutar, amaldiçoar e praguejar, como 
qualquer homem. Qualquer tiro certeiro danifica todas as 
secções do barco alvejado. 

Em batalha: Canhões – 3 dados contra todas as secções 
(ataca primeiro o barcos mais rápido); Casco – absorve 5 
tiros; Velas – 22; Ponto de fama 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Cacafuego 

 

Um dos maiores barcos de tesouro algumas vez capturado, o 
“Nuestra Senora de la Concepcion” era vulgarmente 
chamado de “Cacafuego” pelo seus próprios marinheiros 
espanhois, por causa do seu imenso tesouro e da sua quase 
criminosa falta de canhões.  

O “Cacafuego” é um barco mais desprotegido numa situação 
de combate. Não tem defesa contra o ataque. Os jogadores 
piratas batalham entre si para determinar quem pode pilhar 
o maior e o mais rico tesouro a flutuar, mas não sabem por 
quanto estão a lutar, até que a batalha seja ganha. O 
vencedor lança o dado e ganha tantos pontos de fama 
quantos os números saídos do dado. 

 

Cartas Brancas 

 

Usa estas cartas brancas para adicionares um novo “Pirata 
Lendário”, cartas de combate de Batalha e de Disparos, e 
cartas de Eventos. Não hesites em colocar as tuas melhores 
sugestões no nosso fórum em WWW.piratescovegame.com 
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