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Introdução
“Como um sonho que desperta para a vida, a colorida 

Veneza dá-lhe as boas-vindas,
Quando tu passas rapidamente: essa não é a cidade submersa

Que tu acreditas ver diante de ti, da qual os poetas sempre falam
Como se fosse forjada pelos próprios tritões no mar,

 E tu tropeças entre os corais e mexilhões,
E perde-se em questionamentos, de que a enchente não o leva.

Todo o resto ajusta-se àquela moldura húmida: o Doge,
Ele que casa as ondas, e também a corte mascarada,

Sim, e a Ponte dos Suspiros parece tão natural para ti aqui
Como peixes com serras em suas cabeças nas noites 

das profundezas dos oceanos.”

Friedrich Hebbel, 1845
das profundezas dos oceanos.”
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Obrigado 

por comprar Rise of Venice. Este jogo o leva para a fascinante era 
da Renascença, em uma região na qual a cidade mais importante e 
maior potência marítima europeia é influenciada pelo seu comércio 
de mercadorias de luxo, seu famoso carnaval e as intrigas de suas 
famílias ricas e aristocráticas. Um mundo cheio de cores e aromas, 
com suas rotas de especiarias e seda ao leste, de corantes e algodão 
ao sul e das mercadorias de alta qualidade, como o famoso cristal 
Murano veneziano, ao norte.

Como em todos os jogos na nossa série de simulação de comércio 
histórico, em Veneza você assume mais uma vez o papel de um 
humilde comerciante que usa suas habilidades para o comércio e 
atreve-se a virar um influente magnata.

Como sempre, o sistema econômico inteiro é completamente 
simulado: nenhuma mercadoria vem de fora do sistema, os 
comerciantes transportam as mercadorias excedentes pelo mar 
e o familiar sistema de oferta e demanda tornam os preços das 
mercadorias extremamente dinâmicos. E isso nos leva ao princípio 
orientador mais importante para a sua ascensão: compre barato, 
venda caro. Não importa se você estiver comercializando, usando 
as rotas de comércio ou construindo novos depósitos e abrindo os 
seus próprios negócios, o lucro deve ser sempre o seu lema.

E para ter certeza de que você possa investir esses lucros de 
forma sensata, Rise of Venice oferece uma fartura de outros 
conteúdos que vão de política à intriga, à inveja e à pirataria. 
Você até pode comandar batalhas navais e afundar ou capturar 
os navios inimigos.

Se você não gosta de jogar sozinho, você também pode jogar contra 
até outros três oponentes humanos através de LAN ou da Internet. 
E já que você pode salvar os seus jogos, você também pode agendar 
jogos mais longos, embora também existam opções para partidas 
curtas. Se você quiser tentar dificultar a vida de comerciante de 
seus concorrentes, ou se quiser viver em uma coexistência pacífica 
com os demais, a escolha é inteiramente sua.

Seja qual for a maneira que você decidir mergulhar no mundo da 
antiga Veneza: nós lhe desejamos muita diversão! 

Sinceramente,

A equipe de Rise of Venice
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Guia de início rápido

A primeira vez
Ao iniciar o jogo pela primeira vez, você será solicitado a inserir um 
nome de usuário. Escolha um nome de usuário que você realmente 
goste, pois você pode querer vê-lo em um placar ou usá-lo em 
partidas de multijogador posteriormente. 

Se você não está familiarizado com Rise of  Venice, nós lhe 
recomendamos começar com a campanha. A emocionante história 
de intriga e traição é a introdução para todas as facetas do jogo. 
Para fazer isso, selecione “Novo Jogo” e então “Campanha” no 
menu principal.

Durante a campanha, você ainda está livre para 
fazer o que quiser e pode decidir por si mesmo a 
velocidade do progresso da campanha. Mas você 
receberá dicas e um pouco de ajuda.

No final da campanha, o jogo será convertido 
para jogo livre.
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Ajudas do jogo
Ao longo do jogo, você irá se deparar com suas diferentes ajudas:

O símbolo de informação
Quando esse ícone aparece no jogo, você pode mover o 
cursor por cima dele para ver uma descrição detalhada da 
situação. O símbolo de informação dá toda a informação 
sobre antecedentes e relacionamentos complexos.

As dicas do assessor
Na janela de “Comboios e Cidades”, você pode encontrar 
as dicas do seu assessor e os conselhos sobre possíveis 
problemas com sua companhia.

O filme de introdução
No início de um jogo lhe é oferecida a chance de assistir 
a um filme de introdução. Ele o familiarizará com os 
princípios básicos.

Dicas de jogo
Embaixo da sua tela, você sempre pode ver a barra que 
contém as dicas de jogo. Novas dicas – de acordo com a 
sua situação atual – serão adicionadas constantemente.
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Modos de jogo

Campanha
A campanha começa com regras normais de jogo e o introduz 
às possibilidades que Rise of  Venice tem a oferecer. Depois ela é 
convertida em jogo livre.

Jogo livre
Em Jogo Livre, você mesmo pode escolher entre as muitas 
condições iniciais. Não há objetivos de jogo preestabelecidos.

Partida de placar
Uma partida de placar tem objetivos fixos. Há muitos cenários 
para se escolher. Quando você atingir o objetivo predefinido, uma 
pontuação que leva em consideração a sua riqueza obtida e o tempo 
necessário é computada. Essa pontuação pode então ser enviada 
para publicação postada em um placar mundial.

Partida de multijogador
Aqui também há jogo livre e partidas de placar. Veja o capítulo 
“modo multijogador” para obter mais detalhes.

M
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Operando o jogo

O mapa
Você passará a maior parte do tempo trabalhando a partir do 
mapa. Aqui você pode enviar comboios de uma cidade para outra, 
encontrar novos comboios ou realizar ações nas cidades clicando 
nas construções adequadas.

1

4

2

3

5

9

6

7

8

1 Aqui você será notificado sobre novos registros na Crônica.
2 Esses 4 botões são para a Crônica, o Diário de Bordo, as 

Missões e as Opções de Jogo, onde você pode ajustar a 
velocidade do jogo.

3 O minimapa mostra o mundo do jogo, as cidades e os 
seus comboios. O mapa é interativo, por exemplo, você 
pode usá-lo para mudar a área exibida ou exibir menus de 
construções da cidade. 

4 Seu dinheiro e classificação atuais. Mova o cursor sobre a 
barra de progresso azul para descobrir mais sobre o seu 
avanço para a próxima classificação.
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5 Os botões usados para alternar entre os seus comboios 
controlados manualmente. Os comboios em rotas de 
comércio não estão incluídos aqui.

O botão para o comboio e a lista de cidades está na 
extrema direita.

6 Aqui você pode ver os detalhes do comboio selecionado.   
7 O centro da cidade contém as construções de ação, nas quais 

você pode entrar clicando sobre elas.
8 Seus comboios são exibidos no porto. O comboio selecionado 

está destacado.
9 O mestre do porto pode ser encontrado no Farol. Ele o 

ajuda a organizar navios e comboios localizados no porto.

Os navios são mostrados em diferentes cores no 
mapa, dependendo dos seus proprietários. Os 
navios piratas são pretos como as suas bandeiras, 
os do jogador são azuis, os navios militares são 
vermelhos e os neutros são cinza.

Os navios concorrentes possuem ainda outra cor, 
dependendo do concorrente.
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Batalhas navais
Se há uma batalha naval e você escolhe dirigi-la manualmente, entre 
na visão de Batalha Naval, uma seção ampliada do mapa. Aqui você 
mesmo pode controlar os seus navios escolta do comboio.

1 Aqui, a munição estocada a bordo do seu comboio é exibida. 
A munição sempre é válida para todos os navios escolta. 
Embora o seu suprimento de balas de canhão seja ilimitado, 
você deve adquirir todos os outros tipos de munição de um 
mercado da cidade.

2 A força relativa. Quanto maior for a seção verde, mais forte 
você é. Se você é muito mais forte do que o seu oponente 
e quiser terminar rapidamente a batalha, você pode clicar 
no botão à direita e voltar ao mapa. A batalha, então, será 
lutada automaticamente até o fim.

3 O minimapa mostra as posições dos vários navios.
4 O navio que você está controlando está marcado. Você 

sempre pode clicar em outro navio para passar a controlá-lo 
no lugar do anterior.

1

4

2

3

5

6
7
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5 Seus outros navios escolta se comportam autonomamente. 
Você pode, no entanto, dizer a eles qual munição e táticas 
devem usar. Quando um tipo específico de munição acabar, 
seus outros navios irão automaticamente voltar a usar 
balas de canhão normais.

6 Apertar o botão disparar faz com que sejam disparados os 
canhões da esquerda, da direita ou de ambos os lados. O 
navio decide automaticamente qual lado pode atingir um 
inimigo, que será sempre representado por um daqueles 
navios inimigos com um círculo vermelho e verde abaixo 
deles. Verde indica que é provável que todas as balas de 
canhão atingirão o alvo.

7 Seu navio possui uma barra de carga em cada lado. Ela é 
mostrada no círculo sob o barco.
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Atribuições de mouse e teclas
O jogo é controlado pelos seguintes comandos de mouse e teclado. 
B.E.M. significa botão esquerdo do mouse e B.D.M, botão direito 
do mouse.

Os botões marcados (•) podem ser mudados no 
menu opções.

Geral
Rolar para cima W •
Para a esquerda A •
Rolar para baixo S •
Para a direita D •
Acelerar o tempo Barra de espaço •
Velocidade do jogo Teclado numérico +/- •
Abrir/
fechar janela de bate-papo

^ •

Abrir opções de jogo ESC
Nível de zoom Botão de rolagem 

do mouse
Alternar entre os comboios Ctrl + A/D
Convoys on trading routes Shift + A/D

Abrir crônica F1
Abrir diário de bordo F2
Conquistas F3
Salvamento rápido F5
Em uma janela: alternar entre 
as abas

A/D
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Em construções
Em uma janela: alternar entre as abas A/D
Depósito: alternar entre os depósitos Shift – A/D
Mercado: alternar entre as cidades Shift – A/D

Mapa
Selecionar comboio/construção B.E.M.
Abrir lista de construções B.M.M.
Enviar comboio B.D.M.
Cancelar seleção de comboio Segurar B.E.M.  
Comercializar com comboio ancorado B.D.M. na cidade
Mostrar nomes das cidades Ctrl
Teclas de atalho 1…0
Tecla de atalho adicionar comboio Ctrl + 1…0
Selecionar depósito (Veneza) Teclado numérico 0 •
Selecionar mercado (Veneza) Teclado numérico 1 •
Selecionar Senado (Veneza) Teclado numérico 2 •
Selecionar casa (Veneza) Teclado numérico 3 •
Selecionar taverna (Veneza) Teclado numérico 4 •
Selecionar banco (Veneza) Teclado numérico 5 •
Selecionar estaleiro (Veneza) Teclado numérico 6 •
Selecionar igreja (Veneza) Teclado numérico 7 •
Selecionar prefeitura (Veneza) Teclado numérico 8 •
Selecionar farol (Veneza) Teclado numérico 9 •
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Batalhas navais
Controlar navio B.D.M.
Atirar canhões B.E.M.
Alternar entre munição normal A/D
Lançar barril explosivo Q •
Despejar óleo E •
Desacelerar Shift •
Girar câmera livremente Alt •
Girar câmera livremente B.M.M.
Selecionar navio 1, 2, 3

Na janela de comércio
Estabelecer a quantidade para 
limite de preço

A/D 
(enquanto segura o botão 
esquerdo do mouse sobre 
o preço das mercadorias)
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O mundo do jogo
O mundo do jogo é a região mediterrânea oriental do século XV. 
É aqui que as potências comercias de Veneza e Gênova e suas 
cidades aliadas competem pela supremacia. Centenas de comboios 
de comércio abundam pelo mapa e transportam mercadorias entre 
as cidades.

Os comboios piratas também vagam pelos mares em busca de 
comboios comerciais para interceptá-los e saqueá-los. A força deles 
cresce a cada pilhagem bem-sucedida. Mas eles também podem ser 
caçados, e seus esconderijos podem até ser destruídos.

Cidades
Há um total de 25 cidades em Rise of  Venice, as quais você precisa 
primeiro descobrir sozinho no início do jogo. As cidades são 
reveladas assim que seu comboio se aproxima delas.

Para comercializar com uma cidade, você precisa primeiro adquirir 
uma licença de comércio. Se a cidade é aliada de Veneza, essa licença 
será muito mais barata do que se ela não for.

Trabalhadores e cidadãos
O tamanho de uma cidade é determinado somente pelo número de 
cidadãos vivendo nela. E o número de cidadãos que uma cidade pode 
ter depende, por sua vez, do número de trabalhadores disponíveis 
na cidade. A relação entre cidadãos e trabalhadores é a seguinte:

Quando uma pessoa à procura de emprego entra em uma 
cidade das redondezas, ela se torna um trabalhador livre. 
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Se um negócio de produção na cidade tem uma vaga em 
aberto, ela pode ser preenchida por um trabalhador livre. 
Isso faz do trabalhador livre um trabalhador da cidade.

Cada novo trabalhador também é um novo cidadão que traz 
outras 3 pessoas com ele. Esses outros cidadãos podem ser 
membros da família ou provedores de serviço. O importante 
é: na média, cada trabalhador aumenta o número de cidadãos 
em 4 pessoas. 

É claro, cada cidadão precisa de moradia. Se não há moradia 
disponível em uma cidade, então nenhum novo cidadão pode 
se mudar para lá.

Convenientemente, um negócio emprega 25 trabalhadores 
e um complexo habitacional pode acomodar 100 cidadãos. 
Assim, deve haver pelo menos um complexo habitacional 
por negócio.

Prosperidade da cidade
De um modo geral: quanto melhor uma cidade é abastecida 
com mercadorias, maior é a sua prosperidade. Tanto a falta de 
mercadorias e quanto eventos (veja abaixo) podem reduzir a 
prosperidade de uma cidade. Felizmente, isso não acontece muito 
rápido, de modo que você terá tempo suficiente para reagir se a 
cidade for importante para você.

Também não é uma tragédia se a prosperidade de uma cidade não 
estiver no máximo. Mas se ela cair muito, haverá consequências: 
trabalhadores irão deixar seus trabalhos e sair da cidade.

Por outro lado, cidades muito prósperas recebem um bônus 
adicional: a produção se torna mais eficiente (custos de mão de obra 
são reduzidos, a produção é aumentada) e a imigração de novos 
trabalhadores aumenta.
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Comércio entre cidades
Existem 22 mercadorias diferentes que os cidadãos demandam e 
consomem. Além disso, alguns negócios exigem certas mercadorias, 
como matérias-primas. 

No entanto, cada cidade pode produzir apenas 5 das 22 mercadorias. 
Dessa forma, cada cidade tem 5 áreas de produção diferentes que 
normalmente produzem muito mais do que é usado na cidade. 
Isso significa que cada cidade produz mercadorias prontas para 
exportação e, ao mesmo tempo, procura outras mercadorias não 
produzidas na cidade. 

Todo o comércio de uma cidade é feito pelo seu mercado de mercadorias 
de acordo com o princípio da oferta e da demanda, incluindo o preço 
dinâmico: se uma cidade tem mais de uma mercadoria em estoque 
do que é necessário para as próximas semanas, essa mercadoria 
será barata. Por outro lado, a cidade paga preços altos por aquelas 
mercadorias que estão em falta no momento.

Os comboios de comércio tiram vantagem dessas diferenças de 
preço comprando mercadorias por um preço baixo em uma cidade 
e vendendo-as por um preço mais alto em outras cidades. Desse 
jeito, as mercadorias são distribuídas pelo mundo do jogo.

Eventos
Excetuando-se os piratas, existem outros eventos que também 
servem para complicar a vida do comerciante: 

A fome ocorre quando uma cidade possui suprimento 
insuficiente de comida por um período estendido. 

As pragas e as epidemias surgem mais ou menos 
aleatoriamente, mas podem ser freadas até certo ponto por 
hospitais; as pragas aumentam a demanda de uma cidade 
por tecido.
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As tempestades ocorrem mais ao norte. Se uma cidade 
é atingida por uma tempestade, os comboios não podem 
entrar ou sair do seu porto. Além disso, toda a produção de 
mercadorias é paralisada e não é possível construir na cidade.

As secas ocorrem principalmente no sul, onde elas 
aumentam a demanda por vinho.

Especialmente no norte, os incêndios florestais graves 
podem causar problemas. Quando estiver perto de uma 
cidade, eles dobram a demanda por madeira e tijolos.

Os terremotos são mais comuns no leste; eles levam a um 
aumento na demanda por vidro.

As erupções vulcânicas podem afetar 3 cidades. Elas causam 
o desaparecimento diário de cidadãos.

Tente sempre tirar vantagem dos eventos! Se, por 
exemplo, um evento para a produção de algumas 
mercadorias em uma cidade, isso normalmente 
leva a uma falta dessas mercadorias na região, e 
isso significa preços mais altos!

Todos esses eventos reduzem a prosperidade da 
cidade. O quão sério é o impacto depende de quão 
próspera a cidade era antes do evento.
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Ações nas cidades
Para realizar ações em uma cidade, você precisa ser nela 
representado por um depósito ou um comboio. Então, você pode 
clicar nas construções da cidade para realizar as ações desejadas.

Comércio
Obviamente, sua ação principal será o comércio de mercadorias. Se 
você tem um comboio ancorado e selecionado, ou tem um depósito 
na cidade, clique no mercado e selecione a direção de comércio (5).  

5

43 221
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1 Esta coluna ilustra o suprimento de uma mercadoria da 
cidade. Veja abaixo.

2 Aqui, o estoque da cidade em mãos é exibido e medido 
em barris.

3 Os botões exibem o preço atual por barril para a mercadoria 
correspondente.

4 Aqui está o preço médio que você paga por barril. Se você 
comprar 10 mercadorias com preços entre 50 a 60 ouro, 
por exemplo, então o preço médio estará em algum lugar 
entre esses dois preços.

5 A direção do comércio, veja abaixo.

Comercializando
Para comprar uma mercadoria, clique no botão de preço e segure o 
botão esquerdo do mouse. A seguir, mova o mouse para a esquerda 
ou para a direita para ajustar a quantidade de mercadorias. A 
quantidade exata de mercadorias não importa muito, mas você 
deve ficar de olho no status do estoque.

O preço indicado é calculado dinamicamente, de acordo com a 
quantidade que você quer comercializar. Mas o preço exibido é 
sempre o preço atual para o próximo barril. 

POR EXEMPLO:
Suponha que uma cidade tem muito vinho em estoque. Um barril 
custa 100 ouro. Agora coloque a quantidade para 50 barris (compra) 
e o preço permanece 100 ouro. Agora aumente a quantidade para 
60 barris e o preço sobe para 120 ouro. Isso significa que você, na 
verdade, obtém os primeiros 50 barris por 100 ouro, mas depois 
disso os barris sempre custam mais. 

Para tornar as coisas mais fáceis no início, basta ficar de olho na 
tela do estoque.
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A tela do estoque
Essa tela dá uma visão geral rápida do estoque de mercadorias de 
uma cidade: 

O suprimento dessa mercadoria está muito baixo 
e por isso alcançou o seu preço máximo. Comprar 
uma mercadoria com um estoque tão baixo irá 
diminuir sua popularidade na cidade. Vender 
uma mercadoria quando os estoques estão assim 
irá aumentá-la.

O estoque de mercadorias deve bastar por 
aproximadamente 30-40 dias. Você não deveria 
comprar ou vender tais mercadorias, já que o 
preço é pouco atraente.

O estoque de mercadorias não está crítico e a 
mercadoria será vendida por um preço baixo. 
Tais mercadorias normalmente são produzidas na 
própria cidade. Compre!

O preço da mercadoria caiu ainda mais já que o 
estoque está muito grande até para as cidades 
produtoras.

O preço por essa mercadoria atingiu o seu valor 
mínimo e agora está abaixo do preço de produção. 
Os negócios da cidade não podem mais vender o 
produto de forma lucrativa no mercado e estão 
demitindo seu pessoal.
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A direção do comércio
Há 3 direções de comércio básicas para escolher quando você está 
em uma cidade:

Se seu comboio está ancorado na cidade e selecionado, você 
pode comercializar entre o comboio e a cidade.

Se você construiu um depósito na cidade (o qual você precisa 
antes de poder produzir mercadorias por si próprio), você 
também pode comercializar entre a cidade e o depósito.

Se você tem um comboio e um depósito na cidade, você pode 
transferir mercadorias entre seu comboio e o depósito.

O mercado
Há um mercado perto do porto em todas as cidades. Ele é a 
construção central em cada cidade e oferece as seguintes opções:

Informações da cidade
Essa janela informa sobre quase tudo o que você deve saber sobre a 
cidade. Por exemplo, aqui você pode ver o quão popular você é com 
os cidadãos locais e quais as mercadorias a cidade pode produzir. 

Aqui você também pode ver quantos negócios e casas existem na 
cidade e quem é o proprietário deles. Os proprietários podem ser: 

A própria cidade ou cidadãos não especificados daquela cidade.

Você mesmo.

Seus concorrentes (veja o capítulo “Concorrentes” abaixo).
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Equipando comboios
Se você entrar no mercado com um comboio selecionado, você 
também pode equipar esse comboio:

Em princípio, todos os trabalhadores disponíveis em uma 
cidade podem ser contratados para o seu comboio como 
marinheiros. Quantos irão realmente oferecer seus serviços 
a você depende da sua popularidade nessa cidade.

Você necessita de armas pequenas para batalhas de embarque. 

Embora o seus comboios sempre têm um suprimento 
ilimitado de balas de canhão, você precisa sempre comprar 
mais tiros encadeados e metralhas.

Os barris explosivos e o petróleo são munições especiais. 
Essas armas são muito caras, mas podem lhe dar uma 
grande vantagem durante as batalhas navais.

Os marinheiros são importantes para recarregar 
os seus canhões e para as batalhas de embarque. 
Os canhões são devidamente carregados quando há 
pelo menos 4 marinheiros a bordo para cada canhão.

Marinheiros, armas pequenas e munição são 
inicialmente armazenados no comboio inteiro e não 
são distribuídos para navios individuais. Quando há 
uma batalha, eles são distribuídos entre os navios 
escolta que você definiu. Para mais detalhes, veja a 
seção “Tripulação” do capítulo “Navios e Comboios”.

Comercializando
Para comercializar com uma cidade, você precisa ter ou um comboio 
selecionado ou um depósito na cidade.
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O depósito
Perto do mercado, o depósito é a construção mais importante em 
uma cidade. Se você pretende construir negócios em uma cidade, 
você precisa sempre construir primeiro um depósito. O depósito 
permanece sendo vital até mesmo depois que a produção já está 
funcionando, e lhe dá uma visão geral sobre sua produção e os 
custos de funcionamento na cidade.

Espaço de armazenamento
Cada depósito fornece algum espaço de armazenamento que você 
pode usar para as suas mercadorias. Qualquer espaço extra de 
armazenamento de que você precisar deve ser alugado, o que é 
caro, ou você pode adquirir mais espaço de armazenamento. Você 
pode fazer isso no depósito em “Visão Geral”.

Administrador
O depósito também é a casa do seu administrador. Ele pode ser 
de grande ajuda, já que pode realizar vários deveres e ações de 
monitoramento e vendas:

Vender mercadorias: o administrador vende mercadorias 
em estoque quando o preço de mercado na cidade estiver 
alto o suficiente. Você pode determinar o valor mínimo de 
venda. O preço é indicado como porcentagem, onde 100% 
representa o preço de produção normal de uma mercadoria.

Bloquear matérias-primas: habilite essa opção quando você 
não quiser que seu administrador venda ou libere para 
nenhuma rota de comércio as matérias-primas necessárias 
aos seus próprios negócios na cidade. Você pode determinar 
o número de dias de suprimento de matérias-primas que seu 
administrador deve bloquear.

Bloquear mercadorias: você pode determinar duas quantidades 
absolutas por mercadoria que o administrador não pode 
exceder ao vender e distribuir para as rotas comerciais.



26

Construções de ação em todas 
as cidades

Basicamente, você pode clicar em todas as construções de uma 
cidade. Nas casas e negócios, você recebe a informação básica 
sobre a sua utilização e produção. Também existem construções 
especiais localizadas no centro da cidade em que você pode entrar 
ao clicar sobre elas, e onde você pode realizar ações, como aceitar 
uma missão especial. Essas construções de ação são:

Prefeitura
A prefeitura abriga o arquiteto da cidade. É com ele que você 
precisa falar para obter uma licença de construção, e ele é também 
quem você precisa contratar para a construção de uma nova casa 
ou negócio na cidade.

Além disso, há contratos que são oferecidos na prefeitura de 
tempos em tempos, como, por exemplo, quando uma cidade precisa 
de ajuda para obter mercadorias.

Igrejas e catedrais
A igreja é uma construção muito importante. Uma cidade sem 
uma igreja só pode ter 30 complexos habitacionais (máx. 3.000 
cidadãos). Mesmo com uma igreja, o número de complexos 
habitacionais é limitado a 60. Somente cidades com catedrais estão 
livres de restrições.

No entanto, o Papa em Roma observa cada uma de suas igrejas de 
perto. Ele espera doações em cada cidade. E sua própria fé também 
é sempre examinada minuciosamente. Visite as igrejas das cidades 
importantes para você para evitar qualquer problema com o Papa.

Uma igreja pode ser expandida para catedral através de doações. 
Uma catedral oferece, adicionalmente, a possibilidade de organizar 
celebrações na cidade. Isso aumenta brevemente a sua popularidade 
na cidade e a prosperidade dos seus cidadãos.



27

Estaleiro
Em pequenos estaleiros, você pode consertar, comprar ou vender 
navios. A gama de navios usados normalmente não é muito 
ampla, já que somente aqueles navios vendidos previamente 
por outros comerciantes são oferecidos. Cada cidade tem o seu 
próprio suprimento de navios.

Em cidades maiores, você encontrará estaleiros grandes. Aqui 
você pode comissionar a construção de novos navios. 

A propósito, você pode e deve enviar os comboios inteiros 
ao estaleiro para reparos. Isso poupa o aborrecimento de 
reorganizar os comboios. Outra vantagem é a de que os custos e 
os tempos de reparo são menores para comboios do que para os 
navios individuais.

Farol
Cada porto de cidade tem um farol, que abriga o mestre do porto. 
Clique nele para transferir navios do porto para um comboio ou 
entre comboios (que, é claro, devem estar ancorados na cidade).

Construções Especiais em Veneza

Casa
A casa é o lar da sua família e mostra a sua árvore genealógica. 
Ao longo do jogo, dependendo da sua classificação, serão exibidas 
as profissões dos membros da sua família, os quais você pode 
empregar para os seus propósitos.

Quando você se casar, a sua árvore genealógica duplica, 
e novos trabalhos são adicionados. Mais detalhes sobre 
casamento no capítulo “O Senado de Veneza”.
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Senado
O Senado é a sede do “Conselho dos Dez”, formado pelas 10 famílias 
mais influentes de Veneza, que votam na sua ascensão e elegem o 
Doge. Veja o capítulo “O Senado de Veneza”.

Taverna
Na taverna, você pode contratar sabotadores que podem ser 
usados para dificultar a vida dos seus concorrentes. Veja o 
capítulo “Concorrentes”.

Arsenal
O Arsenal é o famoso estaleiro de Veneza. Os navios são construídos 
e reparados rapidamente nesse local. No entanto, nem todos os 
tipos de navios podem ser construídos em Veneza.

Construções adicionais

Escolas
As escolas aumentam a prosperidade de uma cidade e a imigração 
de trabalhadores. Idealmente, há uma escola para um dado número 
de cidadãos, e se a cidade tem menos que esse número de escolas, 
o efeito é menor.

Hospitais
Os hospitais também aumentam a prosperidade de uma cidade: 
além disso, eles reduzem a probabilidade de surtos de epidemias 
drasticamente. Idealmente, há um hospital para um dado número 
de cidadãos e, de novo, se uma cidade tem menos que esse número 
de hospitais, o efeito é menor.
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Construções
Em cada cidade, você pode construir certas construções. O 
pré-requisito é sempre ter solicitado ao arquiteto da prefeitura 
uma licença de construção.

Construções da cidade
Em cada cidade, você pode construir depósitos, armazéns, escolas 
e hospitais. As descrições podem ser encontradas na seção “Ações 
nas cidades” acima.

Você só pode construir uma igreja em uma cidade se você recebeu 
uma missão do Conselho de Veneza para fazê-lo. As igrejas podem 
ser expandidas para catedrais através de doações.

Você também pode expandir um estaleiro pequeno que ele se torne 
um estaleiro grande, a fim de construir navios nele.

Produção
Cada cidade tem certos negócios de produção. Basicamente, cada 
negócio emprega até 25 trabalhadores, e isso se dá quando eles são 
mais eficientes. Os tipos de negócios podem ser classificados, de 
modo geral, como a seguir:

Negócios de mercadorias básicas e matérias-primas
Esses são negócios que não necessitam de matérias-primas. 
Todas as mercadorias manufaturadas vão parar no seu depósito 
naquela cidade.
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Acabamento
Esses negócios precisam de matérias-primas para processá-las 
ainda mais. Elas precisam estar sempre disponíveis no depósito no 
início de cada dia, pois é quando as mercadorias são retiradas. Se 
não há mercadorias suficientes disponíveis, a produção irá parar. 

Depósito de importação
Seda e especiarias são mercadorias que vêm de longe, do Oriente 
Médio e da Ásia. Os depósitos de importação não são, por isso, 
negócios normais: parecem-se mais com um estabelecimento 
comercial onde cerâmica e sal são trocados.

Preços de produção
O administrador calcula automaticamente o preço de produção de 
cada mercadoria produzida. Você deve saber que cada trabalhador 
que você emprega custa 6 peças de ouro e que cada negócio tem 
um custo básico de 50 peças de ouro. Além disso, cada negócio 
emprega 25 trabalhadores, o que significa que cada negócio custa 
200 peças de ouro por dia.

Por exemplo:
A operação “Vinícola” produz 2 barris de vinho por dia. Sob 
condições normais, a produção de um barril de vinho custa 100 
peças de ouro.

Quando um negócio precisa de mais matérias-primas para serem 
processadas, ou quando não tem trabalhadores suficientes, o preço 
de produção aumenta proporcionalmente. O custo normal de 
produção para todas as mercadorias é o seguinte:
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Serraria

6x madeira 33 —

Olaria
6x tijolos 
de adobe

33 —

Silo

6x trigo 33 —

Pomar

4x fruta 50 —

Cerâmica

4x cerâmica 66 2x madeira

LagarLagar

4x óleo 50 —

Negócio Produz 
(em barris)

Custo 
por 

barril

Requer
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Viticultura

2x vinho 100 —

Plantação de 
cânhamo

4x cânhamo 50 —

Salina

3x sal 66 —

Campo de 
algodãoalgodão

4x algodão 50 —

ApicultorApicultor

2x mel 100 —

Fábrica de 
corantes

2x Dye 100 —

FundiçãoFundição

2x metal 100 —

Ferreiro
1x objetos 
de metal

316 0,5x madeira, 
1x metal
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Importador 
de seda

2x seda 166 2x cerâmica

AçougueAçougue

1x carne 266 1x sal

TecelagemTecelagem

2x tecido 200 2x algodão, 
1x corante

Padaria
2x pão 166 1x trigo, 

1x mel

Fábrica de cordas
2x cordas 150 2x cânhamo

Importador de 
especiariasespeciarias

1x especiarias 266 1x sal

Fábrica de vidro

1x vidro 266
0,5x madeira, 

0,5x metal

Alfaiate

1x roupa 566
1x seda, 
1x tecido
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Nas cidades com níveis de prosperidade 
“Próspero” e “Abastado”, todos os negócios 
operam mais eficientemente, reduzindo, assim, 
os custos de produção.

Os valores de “custo por barril” exibidos na tabela 
são referidos como “preços normais de produção” 
ou preços “100%” no jogo. 

Complexos habitacionais
Cada negócio pode empregar 25 trabalhadores, cada trabalhador é 
um cidadão de uma cidade e atrai em média mais 3 pessoas. Por isso, 
cada negócio gera uma demanda habitacional para 100 pessoas.

Felizmente, cada complexo habitacional que você constrói em uma 
cidade oferece espaço para 100 pessoas. Então, certifique-se de que 
há sempre mais complexos habitacionais do que negócios em uma 
cidade, ou nenhum novo trabalhador irá imigrar para a cidade.

Cada complexo habitacional gera rendimento de aluguel e custos 
de manutenção. Normalmente, um complexo habitacional só 
compensa quando é quase inteiramente utilizado, mas a estrutura 
de inquilinos reflete a distribuição da população da cidade, e quando 
mais rico um inquilino for, mais aluguel ele pagará: cidadãos pobres 
pagam 1 peça de ouro, abastados, 4 e ricos, 8.
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O Conselho de Veneza
No prédio do Senado, você encontrará o Conselho dos Dez. Esse 
tem sido um fórum importante para todas as questões políticas 
desde o início do século XIV. O Conselho dos Dez é formado pelos 
chefes das 10 famílias mais influentes de Veneza. O Conselho dos 
Dez é liderado pelo Doge, que é alguém como um presidente e 
desfruta de certas vantagens.

Você e seus concorrentes (veja a próxima seção) não são membros 
inicialmente, mas isso pode mudar no decorrer do jogo.

Em Rise of  Venice, você necessita que o Conselho vote no seu 
avanço social.

As famílias

Você pode clicar em cada um dos membros do Conselho para 
aprender mais sobre a família deles. É particularmente importante 
que você tenha uma reputação excelente como algumas famílias, do 
contrário você não receberá votos suficientes no seu próximo pedido 
de avanço.

Você pode aumentar a sua reputação com as famílias conforme abaixo:

Características da família
Cada família tem uma característica especial ou preferência. Aja de 
acordo e sua reputação com a família irá aumentar por conta própria.

Contribuição mensal
Um método muito eficiente é a contribuição mensal. Você paga a 
família uma quantia mensal e aumenta a sua reputação com a 
família de forma consistente e segura. Mas cuidado: conforme você 
enriquece, a família esperará uma contribuição maior. Você precisa 
ajustar as quantidades periodicamente.
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Suborno único
Quando aquele aumento na reputação é um pouco mais urgente, 
você pode tirar vantagem do suborno único. As quantias que você 
precisa pagar são baseadas na sua própria riqueza e são um tanto 
altas. Você deve usar essa opção em apenas em caso de emergência, 
como quando uma votação é eminente.

Missões
Ocasionalmente, uma família oferecerá uma missão. Essa pode ser 
uma missão geral ou relacionada a uma característica particular da 
família. Nem todas são fáceis de cumprir, mas cumprir uma missão 
aumenta sua reputação significativamente.

O seu próprio lugar no conselho
Quando você possuir a classificação de “Conselheiro”, sua família, 
representada pelo seu pai, recebe um lugar no Conselho. Não é 
preciso dizer que você sempre tem a melhor reputação com essa 
família do Conselho.

Casamento
Quando você tiver se casado com um membro de uma família do 
Conselho (veja Casamento) você recebe um bônus de reputação 
com essa família.

Ações especiais
As seguintes ações aumentam a sua reputação com todas as famílias 
do Conselho:

Destruição de comboios ou esconderijos piratas.

Se você for eleito Doge.
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As seguintes ações diminuem a sua reputação:

Pirataria contra comerciantes (há uma distinção entre 
comerciantes venezianos, neutros e genoveses).

Se você contrata uma missão de sabotagem e ela não é 
bem-sucedida.

Avanço social
Dependendo das configurações de jogo selecionadas, você inicia a sua 
carreira de comerciante como um merceeiro ou em uma classe social 
mais alta. Ascender na classificação garante os seguintes privilégios:

Você pode comercializar e produzir mais e mais mercadorias.

Você pode comprar navios ainda maiores e comissionar a 
sua construção.

Você irá receber um lugar no Conselho de Veneza (de 
“Conselheiro” em diante).

Você pode se casar (de “Conselheiro” em diante).

Você pode votar no Doge (de “Conselheiro” em diante).

Você pode se candidatar a Doge (de “Duque” em diante).

Para ascender, você deve primeiro satisfazer certos critérios:

Sua riqueza total desempenha um papel importante. Isso 
inclui o seu dinheiro, suas casas, negócios e mercadorias. 

O espaço total de carga nos seus navios é levado em 
consideração.

Você precisa de um certo número de empregados. Esses 
podem ser trabalhadores ou marinheiros.

mais alta. Ascender na classificação garante os seguintes privilégios:
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Você pode ver os critérios atuais para o seu próximo avanço ao 
mover o cursor sobre a barra de progresso à direita do HUD. A 
informação também pode ser encontrada no diário de bordo.

Ao cumprir todos os critérios, você deve ir até o Senado de Veneza 
e apertar o botão “Ascender”. Isso iniciará uma votação de ascensão. 
Mas seja cuidadoso, ela só será bem-sucedida se sua reputação com 
famílias suficientes for alto o bastante. Caso contrário, você precisa 
esperar 30 dias antes de poder pedir uma nova votação.

Para ganhar a votação, cinco famílias precisam votar em 
você. Se você tem a reputação de 60% ou mais com uma 
família, ela normalmente irá concordar. Caso contrário, 
eles também podem se abster ou até recusar.

Casamento
Quando sua família tiver um lugar no Conselho de Veneza, você 
pode se casar com um membro de outra família do Conselho. Você 
irá precisar de uma reputação de 75% ou mais com aquela família. 
Depois de um tempo, essa família irá lhe contatar sobre cortejar 
uma das suas filhas ou filhos. Procure apenas por “ofertas” daquela 
família no Conselho.

Depois do casamento (antes do qual você irá precisar realizar uma 
ou outra tarefa), sua árvore genealógica aumenta, aumentando 
também o número de ocupações; você também pode ter filhos e 
obter um bônus de reputação. Outra vantagem: casar-se dá bônus 
de reputação com a sua nova família.
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A eleição para Doge
Ao alcançar a classificação de “Duque”, você pode se candidatar 
para a próxima eleição para Doge. Aqui, porém, você precisa de 6 
dos 10 votos do conselho.

Como Doge, você tem certas vantagens, incluindo:

Será fornecido a você um poderoso comboio de batalha para 
caçar piratas.

Sua popularidade alcança 100% em todas as cidades.

Você obtém um bônus de reputação com as famílias do 
conselho.

Quaisquer doações que você fizer para igrejas tem um 
impacto significativamente maior.

Concorrentes
Há três famílias em Veneza com as quais você tem uma relação 
bastante próxima, já que são suas concorrentes diretas. Inicialmente, 
nenhuma dessas famílias, incluindo a sua, são representadas no 
Conselho. Mas, assim como você, seus concorrentes constroem 
entrepostos comerciais e negócios por toda a área de comércio, 
ampliam suas frotas mercantes e sobem de classificação. 
Eventualmente, você irá encontrar cada um dos seus concorrentes 
no Conselho de Veneza.

Você pode intervir diretamente contra os seus concorrentes de 
várias maneiras:
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Através de sabotagem (você pode encontrar sabotadores 
na taverna).

Através de pirataria e de pilhagem de comboios.

Através da sabotagem de cidades nas quais seus 
concorrentes investiram.

Você deve olhar ocasionalmente na crônica pra descobrir que tipo 
de empreendedores seus concorrentes são.

Se os concorrentes estão se enfrentando, isso será registrado na 
seção “Política” da crônica. Se um concorrente está chateado com 
você, talvez por você ter aberto uma loja em uma cidade dele, ele 
irá enviar um sabotador para atormentá-lo.

Navios e Comboios

Organização de navios
Os navios são seus recursos mais importantes. Mas para fazer uso 
de um navio, você deve adicioná-lo a um comboio ou usá-lo para 
formar um novo comboio.

Formando um novo comboio
Para formar um novo comboio, clique no farol da cidade onde seu 
navio estiver ancorado. Depois, selecione a área “Navio” e clique no 
navio desejado. A seguir, clique no botão “Formar Comboio”. Isso 
garante que o melhor capitão disponível na cidade e uma tripulação 
sejam contratados automaticamente. 
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Não se preocupe se o capitão ainda for inexperiente: ele irá apren-
der com o tempo e continuar melhorando.

Se você comprou um novo navio no estaleiro, ele pode 
ser encontrado ancorado no porto onde ele ainda não 
gera nenhum custo. Porém, quando o navio fizer parte 
de um comboio, terão que ser pagos salários diários 
para a tripulação.

Adicionando um navio a um comboio
Caso você prefira adicionar um único navio no porto para outro 
comboio existente, navegue com o comboio para o mesmo porto 
que o navio está ancorado. Depois, selecione o farol. Isso abrirá 
uma janela onde você pode confortavelmente transferir navios 
entre o comboio e o porto.

Navios escolta
Antes mesmo de considerar a entrada em uma batalha com um 
comboio, primeiro você deve definir navios escolta. Cada comboio 
pode ter um máximo de 3 navios escolta. Caso aconteça uma 
batalha, eles protegem seu comboio.

No geral, você deve fazer com que os 3 navios com mais canhões do 
seu comboio sejam os navios escolta. Para fazê-lo, selecione a área 
“Escoltas” nos detalhes do comboio.
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 Selecione a área “Escoltas”.

 Esse é o número de 
 marinheiros atualmente a
 bordo do seu comboio. Você 
 pode contratar cinco
 marinheiros por canhão
 em um comboio. Em uma 
 batalha naval, até 5 
 marinheiros por canhão 
 em seus navios escolta
 podem participar. 

 Aqui você pode ver quantos
 canhões seu comboio possui
 e quantos deles pertencem 
 aos navios escolta.

 A força de combate atual do comboio e a máxima
 possível. A força de combate de um comboio é calculada 
 baseada nos canhões, na condição e nos marinheiros 
 disponíveis nos navios escolta.
 
 O primeiro botão maximiza sua força de combate, o
 segundo permite que você escolha os navios escolta
 você mesmo.

 Aqui os navios escolta do comboio são exibidos.

1

2

3

4

5

6
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Se você gosta de comandar as batalhas navais você 
mesmo, a força de combate nem sempre é decisiva. 
Nesse caso, a agilidade e o calado de seus navios 
também contam. Você só pode usar munição especial 
em batalhas manuais.

Tripulação
Cada navio em um comboio automaticamente possui a tripulação 
básica que precisa para suas viagens a bordo. Essa tripulação gera 
os custos básicos de um navio em um comboio.

Além disso, você pode contratar marinheiros adicionais na doca 
do porto. Esses marinheiros adicionais aumentam os custos 
diários de seu comboio. 5 marinheiros podem ser trazidos a bordo 
do comboio para cada canhão que o comboio possuir.

Se acontecer uma batalha naval, os marinheiros do comboio são 
distribuídos entre os navios escolta. Um navio escolta leva no 
máximo 5 marinheiros para cada canhão que possuir.

Quanto mais marinheiros um navio escolta tiver, menor o tempo 
de recarga de seus canhões em batalha e mais forte o navio é em 
uma batalha de embarque. Os tempos de recarga são mínimos 
partir de 4 marinheiros por canhão.

Os navios dos tipos galé e galeaça também precisam 
de tripulação para seus bancos de remos se eles forem 
ser usados como navios escolta em batalhas navais. Do 
contrário, eles são muito lentos! Mas, com a tripulação 
completa, eles são muito rápidos, mesmo contra o vento.
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Capitães
Cada capitão possui 6 atributos que você pode aumentar com o 
tempo. A experiência do capitão aumenta através de várias ações:

Batalhas navais O capitão recebe 10 pontos de experiência por
  cada batalha naval vencida, desde que ao menos
  um navio tenha sido danificado. 

Lutas de  O capitão recebe 10 pontos de experiência por
embarque cada luta de embarque bem-sucedida.

Comércio Após cada negociação concluída, o capitão recebe
  2 pontos de experiência (1 por cidade, dentro
  de um certo período, tanto em comércio manual
  quanto em automático).

Consertos O capitão recebe 5 pontos de experiência para 
  cada dia que passar fazendo consertos.

Navegação Para cada dia no mar (em movimento), o capitão
  recebe 1 ponto de experiência.
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Quando a experiência de um capitão alcança um novo nível, ele 
recebe um novo ponto de atributo, que você pode usar para 
melhorar um dos seguintes atributos:

Navegador Esse atributo aumenta a velocidade de 
navegação do comboio no mapa em 2% por 
ponto e a capacidade de manobra de navios 
em batalhas navais em 2,5%.

Construtor 
naval

Esse atributo reduz o tempo e os custos de 
conserto de um comboio em 10% por ponto.

Olho de águia Cada ponto aumenta o alcance da visão do 
comboio em 20%. Lembre-se: certos objetos 
no mapa só são descobertos se o comboio 
estiver perto o suficiente, mas o alcance de 
visão aumentado do comboio também se 
aplica a isso.

Canhoneiro Esse atributo diminui o tempo de recarga em 
batalhas navais em 10% com cada ponto. Isso 
também aumenta a força do comboio.

Comerciante Enquanto estão nas rotas de comércio, os 
comboios têm um certo período ocioso em 
cada porto. Cada ponto gasto nesse atributo o 
reduz em 10%.

Nobre A cada ponto deste atributo, o número de 
marinheiros que troca de lado depois de 
abordar um navio com sucesso irá aumentar 
em 10%. Em batalhas automáticas, 5% dos 
marinheiros irão desertar por ponto.

Para permitir que seus capitães melhorem mais 
rápido, você pode procurar por professores. Você pode 
encontrá-los perto de algumas cidades, mas eles estão 
sempre em movimento e nunca ficam por muito tempo 
em um lugar. E infelizmente, são terrivelmente caros.
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Tipos de Navios
Existem 12 tipos diferentes de navios, alguns você só consegue em 
Veneza, alguns só em Gênova e outros só em cidades neutras. 

Além de sua aparência, os navios também se diferenciam nos 
importantes fatores a seguir:

Armazenagem Cada navio pode carregar uma certa quantia 
de mercadorias. Essa quantia é especificada 
em “barris”.

Capacidade 
de manobra

A capacidade de manobra é especialmente 
importante em batalhas navais.

Corrente de ar A corrente de ar indica quanto um navio 
é desacelerado em batalhas navais quando 
navega sobre baixios.

Velocidade 
mínima

Essa velocidade é importante em batalha navais: 
ela indica quão rápido um navio pode navegar 
contra o vento.

Galés e galeaças possuem bancos de remos. 
Quando eles estão totalmente tripulados, a 
velocidade mínima aumenta em 6 nós.
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Velocidade 
Máxima

A velocidade máxima de um navio é também 
sua velocidade de cruzeiro no mar. Um 
comboio é tão rápido quanto o navio mais 
lento no comboio.

Se os bancos de remos de galés e galeaças 
estão totalmente tripulados, a velocidade 
máxima aumenta em 6 nós.

Canhões Cada navio possui metade de seus canhões em 
cada lado.

Marinheiros Um navio comporta 5 marinheiros por canhão.

Pontos de vida Os pontos de vida indicam quantos golpes 
um navio pode aguentar em batalha. Velas e 
cascos possuem a mesma quantia de pontos 
de vida.

Custos diários Cada navio gera certos custos diários para 
a tripulação básica. Mas os custos só são 
gerados quando o navio é parte de um 
comboio. Pode-se dizer que tripulações de 
navios livres no porto estão de folga.  
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Chalupa 200 100% pequeno 5-11 14 70 110 100

Brigue 200 95% pequeno 5-11 16 80 130 150

Cortiça 180 90% pequeno 6-12 24 120 150 150

Galé 160 95% pequeno 2-4 16 100 110 200

Galeaça 200 90% pequeno 2-5 20 120 140 250

Fragata 250 80% médio 5-12 26 130 180 200

Fragata 
Militar

250 85% médio 5-13 32 160 200 250

Dhow 400 80% médio 4-10 20 100 200 150

Carvel 400 80% grande 6-11 28 140 230 250

Filibote 600 70% grande 6-12 20 100 260 200

Caravela 500 75% grande 6-12 30 150 270 300

Nau 400 70% grande 4-13 40 200 280 350

Os dados de todos navios
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Combate

Piratas e pirataria
Sempre há comboios piratas a procura de presas fáceis e de olho em 
comboios comerciantes. Se um pirata cruzar um comboio comerciante 
que não seja muito forte, ele irá atacá-lo. 

Geralmente, comboios comerciantes se rendem aos piratas à primeira 
vista. Nesse caso, o pirata rouba aproximadamente 20% das mercadorias 
carregadas do comerciante, como se fosse um tipo de taxa, e sai a procura 
da próxima vítima.

Se um comerciante se defende contra o ataque e o pirata mesmo assim 
vence, o roubo é muito mais grave. Então, pense com cuidado antes de 
atribuir navios escolta aos seus comboios em rotas comerciais. Você só 
deve fazer isso quando tiver uma chance real de afugentar os piratas.

Você também pode praticar pirataria. Basta selecionar um de 
seus comboios e depois clicar com o botão direito em um comboio 
diferente. Naturalmente, isso irá resultar em perda de reputação com 
as famílias Venezianas.

Bloqueando cidades
Se um de seus comboios está perto de uma cidade, você também 
pode bloquear o porto daquela cidade. Para fazer isso, abra os 
detalhes do comboio, clique na seção “Visão Geral” e depois 
selecione “Bloquear cidade”.

As cidades bloqueadas não receberão mais comerciantes. Porém, 
se um comboio que se aproximar se sentir forte o suficiente, ele irá
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atacá-lo. Além disso, Gênova, Veneza e cidades maiores (> 5.000 
habitantes) irão enviar, eventualmente, comboios lutadores para 
quebrar o bloqueio.

Os bloqueios de cidades também possuem os seguintes efeitos:

Sua popularidade na cidade cai.

O suborno é reduzido se você precisa comprar uma licença 
comercial cara.

O bloqueio em si não causa nenhuma perda de reputação. 
Porém, assim que seu comboio bloqueador é atacado, sua 
reputação diminui com todas as famílias do Conselho.

O decorrer de uma batalha
Batalhas automáticas
Se acontecer uma batalha naval, você pode decidir se quer controlar 
seus navios escolta você mesmo. Do contrário, seu capitão irá lutar 
a batalha em segundo plano e você poderá prosseguir e fazer outras 
coisas. Importante: nenhum navio é capturado em batalhas automáticas.

Batalhas guiadas manualmente
Você mesmo pode controlar seus navios escolta em uma batalha. 
Você controla um diretamente com o mouse, e os outros 
indiretamente, através de comandos táticos. Se você está de 
algum modo sobrecarregado, deixe seus outros navios escolta 
fazerem o trabalho. 

Consulte o capítulo “Operando o jogo” para uma descrição dos 
controles.

Enquanto você está em uma batalha manual, o tempo 
no mapa é paralisado para que você não perca nada.

Os bloqueios de cidades também possuem os seguintes efeitos:
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Embarque e captura

Somente em batalhas manuais você tem a oportunidade de 
embarcar em um navio inimigo. Se o embarque obtiver sucesso, 
o navio ficará parado até o fim da batalha e ficará com o vencedor. 
Para você, esse é um meio de conseguir tipos de navios (ainda) não 
oferecidos em estaleiros.

Para embarcar em um navio, você deve observar o seguinte:

Antes de embarcar, você deve definir a munição selecionada 
para “Preparar para embarque”. Durante esse tempo, você 
não pode disparar mais canhões.

Você só pode embarcar navios que estejam se movendo mais 
lentos do que 3 nós. Você pode fazer isso produzindo vários 
buracos nas velas ou levando o navio para um baixio para 
desacelerá-lo.

Quando todos os pré-requisitos forem cumpridos, comece o 
processo de embarque simplesmente avançando no navio que 
deve ser embarcado.

O processo de embarque é totalmente automático e você não pode 
guiar seu navio até que a luta tenha terminado. Porém, você pode 
usar outro navio para continuar atirando no navio inimigo. Mas 
tenha cuidado, já que você pode acabar acertando seus próprios 
homens também.

Geralmente, você só pode embarcar em navios 
de comboios piratas e caçadores, já que os 
comerciantes geralmente se rendem.

Para capturar navios realmente grandes, 
primeiro você deve dizimar os marinheiros ou 
embarcar no navio várias vezes. Você também 
pode atacar um comboio diversas vezes, a não ser 
que ele escape de você no mapa.
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Rotas Comerciais
Eventualmente, seu império se tornará tão grande que você não vai 
mais querer ou poder fazer todas as negociações você mesmo. Para 
esses casos, você pode definir rotas comerciais automáticas para 
que certas tarefas sejam realizadas de modo contínuo.

Configurando Rotas
Para configurar uma rota, você deve primeiro decidir quais 
cidades o comboio irá atender. Para fazer isso, vá em “Detalhes do 
Comboio”, selecione “Rotas comerciais” e depois clique no botão 
“Planejar rotas”. Agora clique nas cidades do mapa em sequência, 
de maneira que você pode selecionar uma cidade várias vezes.

Obviamente, suas rotas comerciais só podem visitar 
cidades onde você possui a licença comercial.

Modo Capitão e modo Manual
A seguir, vá para os detalhes do comboio e clique em “Editar 
Cidades”. Agora você verá, no lado esquerdo, uma lista de todas as 
cidades que o capitão deve visitar. Primeiro, selecione se você quer 
que a rota inteira seja feita no modo Capitão ou no modo Manual.

Modo Capitão
Nesse modo, você pode especificar até 6 ações por cidade quando 
a cidade possuir um depósito. Do contrário, só há uma ação a ser 
escolhida. Todas as ações sempre são executadas em sequência em 
cada cidade. Uma descrição detalhada de cada ação é exibida no jogo.
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Modo Manual
Nesse modo, o capitão passa por 4 listas de ações por cidade em 
sequência:

Transferir mercadorias 
do comboio para 
o depósito.

Aqui você especifica o quanto 
de uma mercadoria você quer 
mover para o depósito.

Vender mercadorias 
para a cidade.

Aqui você específica o quanto 
de uma mercadoria pode ser 
vendida na cidade. Simplesmente 
insira um preço mínimo que a 
cidade deve pagar. O capitão não 
irá vender por menos do que o 
preço mínimo.

Transferir mercadorias 
do depósito para 
o comboio.

Aqui você específica o quanto 
de uma mercadoria você quer 
mover para o comboio.

Comprar mercadorias 
da cidade.

Aqui você especifica o quanto 
de uma mercadoria deve ser 
comprada da cidade. Basta 
inserir o preço máximo que seu 
capitão está autorizado a pagar.

Monitorando rotas
O melhor meio de ficar de olho em suas rotas comerciais ativas é 
através da janela “Comboios e Cidades”. A janela possui uma seção 
chamada “Rotas Comerciais”, que dá informações detalhadas sobre 
as últimas viagens do seu comboio.
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Modo multijogador
No modo multijogador, você pode jogar contra até três adversários 
humanos. Existem dois tipos básicos de jogos multijogador:

Jogo livre
Aqui você pode selecionar as condições de início e objetivo. Isso 
permite que você crie jogos que terminam em 30 minutos ou 30 
horas. Obviamente, você pode salvar a qualquer hora durante 
esses jogos.

Partidas de placar
Além disso, existem as chamadas partidas de placar. Esses são 
jogos com condições de início e objetivos fixos. Se você selecionar 
um desses e completá-lo com sucesso, você receberá pontos para o 
placar multijogador mundial.

Partidas de placar não podem ser salvas.

O login
Antes que Rise of  Venice inicie, uma tela de carregamento é sempre 
exibida. Ela irá fornecer atualizações importantes e permitir que 
você entre no servidor do jogo.

Se estiver iniciando Rise of  Venice pela primeira vez, você terá 
que inserir um nome de usuário. Esse nome de usuário é conectado 
ao endereço de e-mail que você inseriu na tela de carregamento. 
Somente o seu nome de usuário é exibido aos outros jogadores, 
nunca o seu endereço de e-mail.

O nome de usuário também é usado para placares e para a sua lista 
de amigos.
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Se por algum motivo o login na tela de carregamento 
falhar, você poderá abrir jogos em rede local, mas nenhum 
jogo na Internet.

O menu multijogador
Clique no botão “Multijogador” no menu principal para acessar o 
menu multijogador. Se você entrou devidamente no servidor, você 
pode jogar tanto jogos na internet e em rede local. Do contrário, 
somente jogos locais são possíveis.

Partida rápida
Se você selecionar essa opção, o jogo irá pesquisar por uma partida 
de placar ainda no lobby com espaços abertos.

Pesquisar
Aqui você pode pesquisar por jogos que ainda estão no lobby, ou 
seja, jogos que ainda não começaram. Tanto partidas de placar 
quanto jogos livres são exibidos.

Criar
Selecione essa opção quando você quiser criar seu próprio jogo. 
Você pode escolher entre partidas de placar e jogos livres. 

A lista de amigos
“Rise of  Venice” fornece sua própria lista de amigos. Se você sabe 
o nome de usuário de um jogador (por exemplo, de uma partida em 
que jogaram juntos) você pode enviar um pedido para adicioná-lo 
em sua lista. Se ele concordar, você pode contatá-lo assim que ele 
iniciar o jogo, esteja ele no menu principal ou jogando.
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Licenças

Uses “FMOD Ex Sound System” and “Firelight Technologies”

Portions of  this software Copyright © 2012 Jenkins Software, 
LLC. All rights reserved. Used under license.

Uses Bink Video. Copyright (C) 1997-2012 by RAD Game Tools, 
Inc. (C) 1999-2012 by RAD Game Tools, Inc.

Uses Granny Animation. Copyright (C) 1999-2012 by RAD 
Game Tools,Inc.

Uses Iggy. Copyright (C) 

2009-2011 by RAD Game Tools, Inc.
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Technical support and 
customer service

If  you have any questions or problems with one of  our products, we 
offer you answers and solutions to the frequently asked questions 
at our forums: 

forum.kalypsomedia.com

You may also reach our technical support team via email at 

support@kalypsomedia.com 

or phone:

Fon: 0049 (0)6241 50 22 40 
(Mo - Fr 10am GMT - 4pm GMT)
Fax: 0049 (0)6241 506 19 11

International rates may apply!

Before contacting us, please make sure you know the complete 
product name and can provide proof  of  purchase. Please be as 
precise as possible when describing technical errors and include 
error messages and any other helpful information if  possible. 
Please understand that we are not able to answer questions 
regarding general gameplay and hints via email or phone.
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Limited software 
warranty and license 

agreement
YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS 
LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND LICENSE 
AGREEMENT (THE “AGREEMENT”) AND THE TERMS 
SET FORTH BELOW. THE “SOFTWARE” INCLUDES ALL 
SOFTWARE INCLUDED WITH THIS AGREEMENT, THE 
ACCOMPANYING MANUAL (S), PACKAGING AND OTHER 
WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS 
OR DOCUMENTATION, AND ANY AND ALL COPIES OF 
SUCH SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY OPENING 
THE SOFTWARE, INSTALLING, AND/OR USING THE 
SOFTWARE AND ANY OTHER MATERIALS INCLUDED 
WITH THE SOFTWARE, YOU HEREBY ACCEPT THE 
TERMS OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK 
Ltd.] (“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR 
hereby grants you the non-exclusive, non-transferable, limited 
right and license to use one copy of  the Software for your personal 
use on a single home or portable computer. The Software is being 
licensed to you and you hereby acknowledge that no title or 
ownership in the Software is being transferred or assigned and this 
Agreement should not be construed as a sale of  any rights in the 
Software. All rights not specifically granted under this Agreement 
are reserved by LICENSOR and, as applicable, its licensors.



61

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, 
including, but not limited to, all copyrights, trademarks, trade 
secrets, trade names, proprietary rights, patents, titles, computer 
codes, audiovisual effects, themes, characters, character names, 
stories, dialog, settings, artwork, sounds effects, musical works, 
and moral rights. The Software is protected by United Kingdom 
copyright law and applicable copyright laws and treaties throughout 
the world. The Software may not be copied, reproduced or 
distributed in any manner or medium, in whole or in part, without 
prior written consent from 

LICENSOR 
Any persons copying, reproducing or distributing all or any 
portion of  the Software in any manner or medium, will be willfully 
violating the copyright laws and may be subject to civil and criminal 
penalties. Be advised that Copyright violations are subject to 
penalties of  up to £100,000 per violation. The Software contains 
certain licensed materials and LICENSOR’s licensors may protect 
their rights in the event of  any violation of  this Agreement.
LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or 
assign this Software, or any copies of  this Software, without the 
express prior written consent of  LICENSOR;
(c) Make copies of  the Software or any part thereof, except for 
back up or archival purposes;
(d) Except as otherwise specifically provided by the Software or 
this Agreement, use or install the Software (or permit others to do 
same) on a network, for on-line use, or on more than one computer, 
computer terminal, or workstation at the same time;(e) Copy the 
Software onto a hard drive or other storage device and must run 
the Software from the included DVD/CD-ROM (although the 
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Software may automatically copy a portion of  itself  onto your 
hard drive during installation in order to run more efficiently);
(f) Use or copy the Software at a computer gaming center or any 
other location-based site; provided, that LICENSOR may offer you 
a separate site license agreement to make the Software available 
for commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify 
the Software, in whole or in part;
(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained 
on or within the Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any 
country forbidden to receive such Software by any export laws 
or accompanying regulations or otherwise violate such laws or 
regulations, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
The Software may contain a level editor or other similar type tools, 
assets and other materials (the “Software Utilities”) that permit 
you to construct or customize new game levels and other related 
game materials for personal use in connection with the Software 
(“Customized Game Materials”). In the event the Software contains 
such Software Utilities, the use of  the Software Utilities is subject 
to the following additional terms, conditions and restrictions:

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively 
owned by LICENSOR and/or its licensors (as the case may be) and 
you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, 
title and interest in and to the Customized Game Materials and 
LICENSOR and its permitted licensors may use any Customized 
Game Materials made publicly available to you for any purpose 
whatsoever, including but not limited to for purposes of  advertising 
and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software 
Utilities and the Customized Game Materials created by you for 
any commercial purposes, including but not limited to distributing, 
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leasing, licensing, renting, selling, or otherwise exploiting, 
transferring or assigning the ownership of  such Customized 
Game Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for 
free; provided, that you may contact LICENSOR for a license 
to commercially exploit the Customized Game Materials which 
LICENSOR may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifications to 
any other executable files;
(e) Customized Game Materials must be used alone and can be 
created if  the Customized Game Materials will be used exclusively 
in combination with the commercially released retail version of  
the Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory 
or other illegal material, material that is scandalous or invades the 
rights of  privacy or publicity of  any third party, or contain any 
trademarks, copyright-protected work or other property of  third 
parties (without a valid license); and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper 
credits to the authors of  the Customized Game Materials and 
must indicate that LICENSOR is not the author of  the Customized 
Game Materials with additional language that “THIS MATERIAL 
IS NOT MADE, GUARANTEED OR SUPPORTED BY THE 
PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if  you are the initial and original 
purchaser of  the Software) that the original storage medium 
holding the Software is free from defects in material and 
workmanship under normal use and service for 90 days from 
the date of  purchase. If  for any reason you find a defect in the 
storage medium during the warranty period, LICENSOR agrees 
to replace, free of  charge, any Software discovered to be defective 
within the warranty period as long as the Software is currently 
being manufactured by LICENSOR. If  the Software is no longer 
available, LICENSOR retains the right to substitute a similar 
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program of  equal or greater value. This warranty is limited to the 
storage medium containing the Software as originally provided by 
LICENSOR and is not applicable to normal wear and tear. This 
warranty shall not be applicable and shall be void if  the defect 
has arisen through abuse, mistreatment, or neglect. Any implied 
warranties prescribed by statute are expressly limited to the 90-
day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of  all other 
warranties, whether oral or written, express or implied, including 
any other warranty of  merchantability, fitness for a particular 
purpose or non-infringement, and no other representations or 
warranties of  any kind shall be binding on LICENSOR.
 
When returning the Software subject to the limited warranty 
above, please send the original Software only to the LICENSOR 
address specified below and include: your name and return address; 
a photocopy of  your dated sales receipt; and a brief  note describing 
the defect and the system on which you are running the Software.
 
IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION 
OF THE SOFTWARE, INCLUDING DAMAGES TO 
PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE 
OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT PERMITTED 
BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, EVEN IF 
LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. LICENSOR’S LIABILITY SHALL NOT 
EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID FOR USE OF THE 
SOFTWARE. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW 
LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY 
LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION 
OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO 
THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR 
LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. 
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, 
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AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM 
JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION
This Agreement will terminate automatically if  you fail to comply 
with its terms and conditions. In such event, you must destroy all 
copies of  the Software and all of  its component parts. You can 
also end this Agreement by destroying the Software and all copies 
and reproductions of  the Software and deleting and permanently 
purging the Software from any client server or computer on which 
it has been installed. 
 
EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if  the terms of  this Agreement are not 
specifically enforced, LICENSOR will be irreparably damaged, 
and therefore you agree that LICENSOR shall be entitled, without 
bond, other security, proof  of  damages, to appropriate equitable 
remedies with respect any of  this Agreement, in addition to any 
other available remedies.
 
INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, 
licensors, affiliates, contractors, officers, directors, employees and 
agents harmless from all damages, losses and expenses arising 
directly or indirectly from your acts and omissions to act in using 
the Software pursuant to the terms of  the Agreement.
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MISCELLANEOUS 
This Agreement represents the complete agreement concerning 
this license between the parties and supersedes all prior 
agreements and representations between them. It may be amended 
only by a writing executed by both parties. If  any provision of  
this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such 
provision shall be reformed only to the extent necessary to make it 
enforceable and the remaining provisions of  this Agreement shall 
not be affected. This Agreement shall be construed under England 
and Welsh law. Leicester, Leicestershire. 

If  you have any questions concerning this license, you may contact 
in writing Kalypso Media Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.

4 Milbanke Court
Milbanke Way

Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
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