
Gostavas de ser dono e senhor de um majestoso castelo fortificado? 
Com torres, masmorras e uma sala do trono? Agora poderás 

imaginar edifícios medievais espetaculares, construir um reino  
e governá-lo como um autêntico rei.

Com Minecraft Construir Edifícios: Fortalezas Medievais vais 
poder desenhar e construir castelos, muralhas, fossos e masmorras 
sinistras, bem como aldeias para os teus súbditos. Cada projeto 
permite visualizar os edifícios por dentro para que saibas que 
blocos usar. Inclui ainda dicas e ideias para personalizares as tuas 
construções, defenderes os teus castelos de potenciais invasores  

e aprenderes tudo sobre os tempos medievais. 

Dá asas à tua imaginação com a ajuda deste guia oficial e cria  
o teu próprio reino Minecraft.
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EXPLODED
BUILD

ESQUEMA DA FORTALEZA
O esquema do teu reino é quase tão importante como os edifícios que o compõem. Segue-se o mapa  

de um exemplo de reino para te servir de guia, com referências de página para cada construção.  
Constrói o teu castelo em terreno elevado para ganhares vantagem sobre os adversários.

Dentro da 
Alcáçova
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Bem-vindo a Minecraft Construir Edifícios: Fortalezas Medievais, um livro que te vai ensinar a construir um  
reino incrível. Cada construção tem um diagrama ampliado que te permite visualizar os pormenores,  

para te mostrar exatamente como fazer a montagem. Mostra também variantes curiosas e  
acrescentos inteligentes que podes compor ao teu gosto para criar o teu reino. 

Quando chegares ao fim deste livro, já terás o teu império medieval único para governar. Terás erigido  
um castelo impenetrável com muralhas fortificadas, torreões altaneiros e uma grandiosa sala  

do trono. Haverá uma aldeia movimentada feita por ti, à volta do recinto do castelo,  
com um mercado concorrido, casas bonitas e uma taberna animada. Tudo isto  

protegido pelas tuas armadilhas engenhosamente montadas, prontas  
a entrar em ação contra invasores indesejados.

INTRODUÇÃO
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Este livro tem muitas caraterísticas úteis. Antes de começares a conceber a tua fortaleza medieval, 
observa a chave que se segue para compreenderes os diagramas ampliados.

Linhas de dimensão
As linhas de dimensão mostram o tamanho da 
construção ou uma secção da mesma. Medem-se 
pelo número de blocos.

Linhas de ligação
Linhas tracejadas que mostram como  
as diferentes secções ficam montadas  
e onde deves encaixar os blocos.

Barro amarelo manchado
Estes blocos servem para melhorar  
a visibilidade da redstone. Podes usar 
outro tipo de bloco quando criares  
as construções. 

Linha de quebra
A linha de quebra serve para mostrar o intervalo 
entre diferentes elementos de uma construção e a que 
distância devem estar separados.

Projetos
Estão espalhados pelo livro para mostrar 
a disposição dos blocos e construções que 
sejam grandes ou complicadas demais para 
mostrar em tamanho integral.

Linhas adjacentes
Certos blocos têm uma única aresta a tocar noutros blocos. 
Estas linhas mostram onde se encontram. Podes juntar um 
bloco extra para assentar blocos que partilhem uma única 
aresta, e depois destruir o bloco extra quando terminares.
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CASTELO
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1 2 3 4 PRINCIPIANTE30 MIN.

TORREÃO
Para manter creepers, zombies e inimigos salteadores longe do teu castelo, precisas de os ver chegar.  
Os primeiros blocos que assentares na fortaleza serão os torreões — feitos de tijolo, dão vista sobre  

uma área mais ampla e deixam-te ver os inimigos à distância. Põe torreões na junção  
de duas muralhas em cada esquina da fortaleza, para veres o reino inteiro.

Os torreões eram tipos de torres 
que se prolongavam acima  
das muralhas do castelo, ou  
que eram erigidas em cima de 
outras torres mais amplas.

Os torreões e outras estruturas 
dos castelos tinham seteiras 
— aberturas pequenas para os 
arqueiros dispararem contra 
os adversários continuando 
protegidos pela muralha.
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Placa de madeira 
de abeto

Escada

Dica de construção 
Para erigir o interior  

do torreão, usa um misto  
de placas de madeira  
para as plataformas  

e escadas, para facilitar  
o acesso entre elas.

CONSTRUIR
EDIFÍCIOS
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MISTURAR CARATERÍSTICAS
Agora que erigiste os torreões básicos, podes dar largas à imaginação e personalizá-los. Podes mudar  

o tipo de blocos, a forma dos torreões, e outras caraterísticas para torná-los únicos. Até podes  
ter um torreão de estilo diferente em cada esquina das muralhas do teu castelo.

Muralhas fortíssimas
Para criar um torreão mais forte, troca os tijolos de pedra fracotes 

das muralhas por obsidiana. É o bloco mais forte do mundo 
que se pode usar e tem a maior resistência às explosões, aguenta 
facilmente explosões de creepers e ataques com T N T.

Junta blocos de 
parede de empedrado 
à beira superior 
do torreão para os 
soldados não caírem.

Cria uma plataforma de disparo  
de onde atacar invasores.

Usa blocos de 
obsidiana no 
pavimento do 
torreão também, 
caso contrário os 
invasores ainda 
podem abrir túneis 
por baixo. Não existem placas nem 

escadas de obsidiana, terás 
de manter as de tijolo.

Telhado do Torreão
Junta um telhado prático ao torreão. Não importa a altura 
nem a forma, mas vai limitar a zona de alvo por onde os 
adversários vão atacar guardas em patrulha e, quanto menos 
hipóteses tiverem de ser atingidos, mais fácil será continuarem 
vivos a defender o castelo.
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As tochas de redstone são mais foscas e menos visíveis para os adversários.

Empilha os blocos de 
madeira em cima um 
do outro em vez de os 
pegar à muralha, para 
formarem uma trave 
de madeira contínua.

Assenta torreões na junção 
de duas muralhas, como é 
mostrado aqui. Também se 
podem assentar de cada lado 
da porta levadiça como torres 
de vigia.

Dispõe blocos no chão com este 
padrão e depois constrói para cima,  
a fim de erigir um torreão redondo.

Panorâmica  
de 360°

Podes aplicar o mesmo estilo de decoração às laterais e cimos dos  
torreões redondos.

Base Redonda
Não há mal nenhum em torreões de base quadrangular, 
mas, para variar, experimenta uma base redonda.  
Os torreões redondos dão uma panorâmica de 360 graus 
sobre a terra à volta do castelo, para avistar inimigos que 
venham de todas as direções.

Em Madeira
Substitui as decorações de pedra à volta do torreão 
por blocos de madeira para ficar com um visual mais 
rústico. Todos os blocos de pedra têm alternativas  
em madeira, podes trocar cada bloco para criar um 
estilo diferente.
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Gostavas de ser dono e senhor de um majestoso castelo fortificado? 
Com torres, masmorras e uma sala do trono? Agora poderás 

imaginar edifícios medievais espetaculares, construir um reino  
e governá-lo como um autêntico rei.

 
Com Minecraft Construir Edifícios: Fortalezas Medievais vais 
poder desenhar e construir castelos, muralhas, fossos e masmorras 
sinistras, bem como aldeias para os teus súbditos. Cada projeto 
permite visualizar os edifícios por dentro para que saibas que 
blocos usar. Inclui ainda dicas e ideias para personalizares as tuas 
construções, defenderes os teus castelos de potenciais invasores  

e aprenderes tudo sobre os tempos medievais. 

Dá asas à tua imaginação com a ajuda deste guia oficial e cria  
o teu próprio reino Minecraft.
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