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ACIMA  | Aegon, o Conquistador, montado em Balerion, o Terr or Negro. 





Única nos Sete Reinos, a Patrulha da Noite é uma irmandade 
ajuramentada que defende a Muralha há séculos e milénios, 
nascida na sequência da Longa Noite, o inverno que se prolongou 
por uma geração e levou os Outros a cair sobre os reinos dos 
homens e a quase pôr-lhes fi m.

A história da Patrulha da Noite é longa. As histórias ainda 
falam dos cavaleiros negros da Muralha e da sua nobre vocação. 
Mas a Era dos Heróis já terminou há muito e os Outros não 
se mostram há milhares de anos, se é que chegaram a existir.

Assim, ano após ano, a Patrulha foi minguando. Os seus 
próprios registos provam que este declínio já se fazia sentir 
antes ainda da era de Aegon, o Conquistador, e das suas irmãs. 
Embora os irmãos negros da Patrulha ainda defendam os do-
mínios dos homens com toda a nobreza de que são capazes, as 
ameaças que enfrentam já não vêm de Outros, de vampiros, 
de gigantes, de videntes verdes, de wargs, de troca-peles nem 
de outros monstros das histórias infantis e das lendas, mas de 
bárbaros selvagens armados com machados de pedra e mocas; 
selvagens, certamente, mas meros homens, longe de serem 
adversários à altura de guerreiros disciplinados.

Nem sempre assim foi. Quer as lendas sejam verdadeiras, 
quer não, é claro que os Primeiros Homens e os fi lhos da fl o-
resta (e até os gigantes, se aceitarmos a palavra dos cantores) 
temiam algo o sufi ciente para serem levados a começar a erguer 
a Muralha. E esta grande construção, por simples que seja, é 
juramente contada entre as maravilhas do mundo. Pode ser que 
as suas fundações mais antigas sejam de pedra — os meistres 
discordam quanto a isto — mas agora tudo o que se consegue 
ver ao longo de cem léguas é gelo. Lagos próximos forneceram 
o material, que os Primeiros Homens cortaram em enormes 
blocos, içaram em trenós para cima da Muralha e colocaram um 
a um no lugar. Agora, milhares de anos mais tarde, a Muralha 
ergue-se a mais de duzentos metros de altura no seu ponto mais 
elevado (embora a altura varie consideravelmente ao longo das 
cem léguas que tem de comprimento, visto que ela segue os 
contornos da terra).

À sombra dessa muralha de gelo, a Patrulha da Noite cons-
truiu dezanove praças-fortes — embora elas sejam diferentes de 

A MURALHA E MAIS ALÉM

A PATRULHA DA NOITE

ESQUERDA  | Castelo Negro e a Muralha.

Segundo a lenda, os gigantes ajudaram a erguer a Muralha, usando a sua grande força para empurrar os blocos de 
gelo para os seus lugares. Pode haver alguma verdade nisto, embora as histórias tornem os gigantes muito maiores e 

poderosos do que realmente eram. Essas mesmas lendas também dizem que os fi lhos da fl oresta — que não construíam 
muralhas, nem de gelo, nem de pedra — contribuíram com a sua magia para a construção. Mas as lendas, como sempre, 
são de duvidoso valor.

todos os outros castelos dos Sete Reinos, pois não têm muralhas 
exteriores nem outras fortifi cações defensivas para os proteger 
(sendo a própria Muralha mais do que ampla o sufi ciente contra 
qualquer ameaça vinda do Norte, e insistindo a Patrulha que 
não tem nenhum inimigo a sul).

O maior e mais antigo destes castelos é Fortenoite, que tem 
estado abandonado nos últimos duzentos anos; à medida que a 
Patrulha encolhia, o tamanho do castelo foi-o tornando dema-
siado grande e dispendioso de manter. Meistres que serviram 
em Fortenoite enquanto ainda era usado tornaram claro que o 
castelo fora muitas vezes expandido ao longo dos séculos e que 
pouco restava da sua estrutura original, exceto algumas das caves 
mais antigas, cortadas na rocha sob as fundações do castelo.

Porém, ao longo dos milhares de anos da sua existência 
como sede principal da Patrulha, Fortenoite gerou muitas len-
das próprias, algumas das quais foram contadas em Vigilantes 
na Muralha, do Arquimeistre Harmune. A mais antiga dessas 
lendas diz respeito ao lendário Rei da Noite, o décimo terceiro 
Senhor Comandante da Patrulha da Noite que, alegadamente, 
teria dormido com uma feiticeira pálida como um cadáver, 
declarando-se rei. Treze anos governaram juntos o Rei da Noite 
e a sua “rainha cadáver”, antes de o Rei do Inverno, Brandon, o 
Quebrador (aliado, segundo se diz, ao Rei-para-lá-da-Muralha, 
Juramun) os derrubar. Depois disso, ele apagou da memória o 
próprio nome do Rei da Noite.

Na Cidadela, os Arquimeistres tendem a ignorar essas 
histórias — embora alguns concedam que pode ter havido 
um Senhor Comandante que tentou arranjar para si um 
reino nos primeiros tempos da Patrulha. Alguns sugerem 
que a rainha cadáver talvez fosse uma mulher das Terras 
Acidentadas, filha do Rei das Tumbas que era na época 
uma potência de pleno direito e frequentemente associado 
a sepulturas. Há afirmações variadas sobre a proveniência 
do Rei da Noite, dizendo-se que terá sido um Bolton, um 
Woodfoot, um Umber, um Flint, um Norrey ou mesmo um 
Stark, dependendo de onde a história é contada. Tal como 
todas as lendas, ela toma os atributos que a tornam mais 
apelativa para aqueles que a contam.
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A Patrulha da Noite, que pode perfeitamente ser considerada 
a primeira ordem militante nos Sete Reinos (pois o primeiro 
dever de todos os seus membros é defender a Muralha e todos 
recebem treino com armas para este fi m), dividiu os seus irmãos 
ajuramentados em três grupos:

1) os intendentes, que abastecem a Patrulha com alimentos, 
roupas e todas as outras coisas de que necessita para fazer a guerra;

2) os construtores, que cuidam da Muralha e dos castelos;
3) os patrulheiros, que se aventuram nos ermos para lá da 

Muralha, a fi m de fazer a guerra aos selvagens.

CASTELOS DA PATRULHA DA 
NOITE

ATIVOS

Torre Sombria

Castelo Negro (agora a sede do Senhor Comandante da Patrulha)

Atalaialeste-do-Mar

ABANDONADOS

Atalaioeste-da-Ponte

Bosque das Sentinelas

Guardagris

Portapedra

Colina de Geadalva

Marcagelo

Fortenoite

Lago Profundo

Portão da Rainha (que em tempos se chamou 
Portão da Neve, antes de ser rebatizado em honra 

da Boa Rainha Alysanne)

Escudorroble

Atalaiabosque-da-Lagoa

Solar das Trevas

Portão da Geada

Monte Longo

Archotes

Guardaverde

Lideram-nos os ofi ciais superiores da Patrulha, o chefe dos 
quais é o Senhor Comandante. Este é nomeado por eleição: os 
homens da Patrulha, todos e cada um deles — desde os antigos 
carteiristas iletrados aos fi lhos de Grandes Casas — dão um 
voto pelo homem que julgam dever liderá-los. Assim que um 
homem obtém a maioria dos votos, liderará a Patrulha até à 
sua morte. É um costume que em grande medida serviu bem a 
Patrulha, e esforços para o subverter (como quando o Senhor 
Comandante Runcel Hightower tentou deixar a Patrulha ao 
seu fi lho bastardo há cerca de quinhentos anos) nunca foram 
duradouros.

Infelizmente, a verdade mais importante sobre a Patrulha 
da Noite de hoje em dia é o declínio. Ela pode outrora ter servido 
um grande propósito. Mas, se os Outros alguma vez existiram, 
não são vistos há milhares de anos e não constituem qualquer 
ameaça para os homens. São os selvagens de além-Muralha que 
constituem o perigo que a Patrulha da Noite agora enfrenta. 
Mas foi só quando houve Reis-para-lá-da-Muralha que os 
selvagens realmente representaram uma ameaça para os ter-
ritórios dos homens.

A vasta despesa de manter a Muralha e os homens que a 
guarnecem tem-se tornado cada vez mais intolerável. Só três 
dos castelos da Patrulha da Noite são agora guarnecidos, e a 
ordem tem um décimo dos efetivos que tinha quando Aegon 
e as irmãs pousaram, mas mesmo deste tamanho a Patrulha 
continua a ser um fardo.

Há quem argumente que a Muralha serve como forma útil 
de livrar o reino de assassinos, violadores, carteiristas e gente 
dessa laia, ao passo que outros questionam a sensatez de pôr 
armas nas mãos desse tipo de gente e de os treinar nas artes da 
guerra. Ataques de selvagens podem ser corretamente consi-
derados mais um aborrecimento do que uma ameaça; muitos 
homens sensatos sugerem que se lidaria melhor com os selvagens 
permitindo-se aos Senhores do Norte que estendessem o seu 
domínio para lá da Muralha, para que pudessem empurrar os 
selvagens para mais longe.

Só o facto de os próprios nortenhos honrarem grandemente 
a Patrulha a manteve a funcionar, e grande parte dos alimentos 
que evitam que os irmãos negros de Castelo Negro, da Torre 
Sombria e de Atalaialeste-do-Mar passem fome vem, não da 
Dádiva, mas das doações anuais que esses Senhores do Norte 
entregam à Muralha como sinal do seu apoio.



Nas terras além da Muralha vivem os povos diversos — todos 
descendentes dos Primeiros Homens — a que nós, os do mais 
civilizado Sul, chamamos selvagens.

Este não é um termo que eles usem. O maior e mais nume-
roso dos vários povos para lá da Muralha chama a si mesmo 
povo livre, na crença de que os seus costumes salvagens lhes 
permitem vidas de maior liberdade do que as dos ajoelha-
dores do Sul. E é verdade que eles vivem sem senhores nem 
reis e não têm de se vergar perante homem ou sacerdote, 
independentemente do nascimento, sangue ou estatuto.

Mas também vivem miseravelmente e não estão livres de 
passar fome, dos extremos do frio, de guerra bárbara ou das 
depredações dos da sua espécie. A ausência de lei para lá da 
Muralha não é nada a invejar, como qualquer homem que tenha 
visto selvagens pode atestar. (E muitos foram os que atestaram, 
em vários trabalhos baseados em relatos de patrulheiros da 
Patrulha da Noite.) O orgulho deles na pobreza em que vivem, 
nos seus machados de pedra e escudos de verga e nas suas peles 
infestadas de pulgas é parte do motivo por que são distinguidos 
do povo dos Sete Reinos.

As incontáveis tribos e clãs do povo livre continuam a ser 
adoradores dos deuses antigos dos Primeiros Homens e dos 
fi lhos da fl oresta, os deuses dos represeiros (alguns relatos dizem 
que existem os que adoram deuses diferentes: deuses sombrios 
do subsolo nos Colmilhos de Gelo ou deuses caranguejos na 
Ponta de Storrold, mas estes relatos nunca foram confi rmados 
de forma fi dedigna).

Patrulheiros da Patrulha da Noite falam de povos ainda 
mais estranhos que habitam nos cantos mais distantes das terras 
de além-Muralha, de guerreiros vestidos de bronze de um vale 
escondido muito ao norte, e de cornopés que andam descalços 
mesmo sobre gelo e neve. Conhecemos o povo selvagem da Costa 
Gelada, que vive em cabanas de gelo e usa trenós puxados por 
cães. Há meia dúzia de tribos que faz de cavernas as suas casas, 
e rumores falam de canibais nas regiões mais elevadas dos rios 
gelados para lá da Muralha. Mas poucos patrulheiros penetraram 
meia centena de léguas na fl oresta assombrada, e sem dúvida 
que há mais tipos de selvagens do que até eles podem imaginar.

OS SELVAGENS

A ameaça que esses povos selvagens colocam ao reino pode 
ser ignorada com segurança, à exceção das épocas, que têm 
lugar a longos intervalos, em que se unem sob a liderança de um 
Rei-para-lá-da-Muralha. Embora muitos salteadores selvagens 
e chefes guerreiros tenham aspirado a este título, poucos foram 

os que o alcançaram. Nenhum dos selvagens 
que subiram até se tornarem 

Reis-para-lá-da-Mu-
ralha fez alguma coisa 
para construir um ver-
dadeiro reino ou cuidar do 
seu povo; na verdade, esses 
homens são senhores da guerra, 
não monarcas e, embora sejam 
muito diferentes uns dos outros em 
tudo o resto, todos levaram os seus 
povos contra a Muralha, na esperança 
de abrir nela uma brecha e de conquistar os Sete Reinos do Sul.

O primeiro Rei-para-lá-da-Muralha, de acordo com a 

ESQUERDA  | Os castelos da Patrulha da Noite.   ACIMA  | Um guerr eiro selvagem.

Os atacantes selvagens perturbam o reino principalmente para obter ferro e aço — coisas a que lhes faltam os 
conhecimentos necessários para as fabricarem eles mesmos. Muitos atacantes têm armas de madeira e pedra, e 

até de chifre, em certos casos. Alguns possuem machados e facas de bronze, mas mesmo essas são consideradas valiosas. 
Os líderes guerreiros famosos entre eles ostentam frequentemente aço roubado, por vezes tirado aos patrulheiros da 
Patrulha que tenham matado. 
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lenda, foi Juramun, que afi rmava ter um corno que derrubaria 
a Muralha quando despertasse “os gigantes da terra.” (Que a 
Muralha ainda se mantenha em pé diz qualquer coisa sobre 
esta afi rmação, e talvez mesmo sobre a sua existência.)

Os irmãos Gendel e Gorne foram reis em conjunto há três 
mil anos. Levando a sua hoste para um labirinto de sinuosas 
cavernas subterrâneas, passaram sem ser vistos por baixo da 
Muralha para atacar o Norte. Gorne matou o Rei Stark em 

Larduro foi em tempos o único povoado que se aproximava de uma vila nas terras para lá da Muralha, abrigado na 
Ponta de Storrold e com controlo sobre um porto de águas profundas. Mas há seiscentos anos foi queimado e o seu 

povo destruído, embora a Patrulha não saiba dizer com certeza o que aconteceu. Há quem diga que canibais vindos de 
Skagos caíram sobre eles, outros que a culpa foi de trafi cantes de escravos oriundos do outro lado do Mar Estreito. As 
histórias mais estranhas, vindas de um navio da Patrulha que foi enviado para investigar, falam de gritos hediondos a 
ecoar nos penhascos acima de Larduro, onde nenhum homem ou mulher vivo foi encontrado. Um muito fascinante 
relato sobre Larduro pode ser encontrado em Larduro: Um Relato de Três Anos Passados Além da Muralha Entre Selvagens, 
Salteadores e Bruxas da Floresta, do Meistre Wyllis. Wyllis viajou para Larduro num navio mercante pentoshi e estabe-
leceu-se aí como curandeiro e conselheiro, a fi m de poder escrever sobre os seus costumes. Foi-lhe dada a proteção de 
Gorm, o Lobo, um chefe que partilhava o controlo de Larduro com três outros chefes. Quando Gorm foi assassinado 
numa rixa ébria, contudo, Wyllis deu por si em perigo mortal e regressou a Vilavelha. Foi aí que escreveu o seu relato, 
mas desapareceu no ano seguinte às iluminuras fi carem feitas. Disse-se na Cidadela que ele foi visto pela última vez nas 
docas, à procura de um navio que pudesse levá-lo para Atalaialeste-do-Mar. 

batalha, mas foi por sua vez morto pelo herdeiro do rei, e Gendel 
e os selvagens que lhe restaram fugiram de volta às suas cavernas 
para nunca mais serem vistos.

O Senhor Chifrudo viria a suceder-lhes, mil anos mais tarde 
(ou talvez dois mil). O seu nome está perdido para a História, 
mas diz-se que ele usou feitiçaria para ultrapassar a Muralha. 
Depois dele, séculos mais tarde, chegou Bael, o Bardo, cujas 
canções ainda são cantadas além-Muralha… mas há interro-



Entre os selvagens, diz-se que Gendel e a sua gente se perderam e fi caram encurralados nas cavernas e ainda 
vagueiam por lá hoje em dia. Nas histórias dos patrulheiros, contudo, diz-se que Gendel também foi morto e que 

só uma mancheia dos seus seguidores sobreviveu para fugir para o subsolo. 

ABAIXO  | Uma hoste de selvagens reunida junto da Muralha.

gações sobre se ele terá realmente existido ou não. Os selvagens 
dizem que existiu e creditam-lhe muitas canções, mas as velhas 
crónicas de Winterfell nada dizem sobre ele. Se isto se deve às 
derrotas e humilhações que se diz que ele lhes impôs (incluindo, 
de acordo com uma história improvável, desfl orar uma donzela 
Stark, deixando-a grávida), se a ele nunca ter existido, não 
poderemos realmente dizer.

O último Rei-para-lá-da-Muralha a atravessar a Muralha foi 
Raymun Barbarruiva, que uniu os selvagens em 212 ou 213 DC. 
Foi só em 226 DC que ele e os selvagens viriam a ultrapassar a 
Muralha, trepando às centenas e aos milhares pelo escorregadio 
gelo acima e descendo pelo outro lado.

Segundo todos os relatos, a hoste de Raymun ascendia a 

milhares, e abriram caminho para sul, a lutar, até ao Lago Com-
prido. Aí, o Lorde Willam Stark e o Gigante Bêbado, o Lorde 
Harmon da Casa Umber, levaram os respetivos exércitos a 
enfrentá-los. Rodeado por duas hostes, o Barbarruiva combateu 
e morreu, mas não sem antes matar o Lorde Willam.

Quando a Patrulha da Noite fi nalmente apareceu, liderada 
pelo Senhor Comandante Jack Musgood (chamado Jack Alegre 
Musgood antes da invasão e Jack Dorminhoco Musgood depois 
e para todo o sempre), a batalha estava terminada e um furioso 
Artos Stark (irmão do falecido Lorde Willam, tido como o mais 
temível guerreiro da sua era) deu aos irmãos negros o dever de 
enterrarem os mortos. Esta tarefa, pelo menos, executaram de 
forma admirável.


