
Sistema Desenvolvido por:

Vinicius Fernandez (pirata) e Marcos Walker



Use a barra de pesquisa para 

encontrar Tagmar RPG

Instale o Sitema



Crie um Mundo

Escolha o Sitema

Tagmar RPG

Este é o nome do Diretório

Onde vao ficar todos

Os arquivos do sistema.

Nome do Mundo

Abra o mundo

Mundo



Escolha 

Gamemaster
Entre na Sessão

Do Jogo!

Click na aba de 

configurações

Gerenciar

Modulos

Obrigatóriamente o 

Compendium Folders 

deve ser habilitado

OBS: Caso o modulo não 

seja intalado junto com o 

sitema quando requisitado

volte ao Setup e instale o 

Modulo!



(4) Inicie a extração 

dos compêndios

(3)Verifique 

se esta 

caixa não esta 

Selecionada 

antes de extrair.

(1) Abra os

compêndios.

Neles vocês 

encontram

um exemplo 

de cada profissão

E 

Todas as Criaturas

Do livro de Criaturas

OBS: Basta vincular os 

NPCs e colocar 

as imagens 

dos tokens. 

(2) Click nas pastas

dos compêndios

de atores

Atenção:
Espere cada um dos arquivos 

serem extraidos até que essa msg apareça!!!

Verifique também se o Game master 

está sozinho na sessão para a 

Extração dos compêndios ou 

também terá problemas!



Atenção:
Espere cada um dos arquivos 

serem extraidos até que essa msg apareça!!!

Verifique também se o Game master 

está sozinho na sessão para a 

Extração dos compêndios ou 

também terá problemas!

(1) Abra os

compêndios

(3)Verifique 

se esta 

caixa não esta 

Selecionada 

antes de extrair.(4) Inicie a extração 

dos compêndios

(2) Click nas pastas

dos compêndios

Itens. 

OBS: todos devem 

ser extraidos um a um

para não haver Problemas.



Atenção:

As Pastas não Virão organizadas !

Aqui tenho um exemplo de como organizo 

para que fique na seguencia da criação de 

personagens.

Click com o botão direito na pasta e vá em 

configuração coloque em Manual assim voce pode 

colocalas onde preferir!



(1) Click para Criar

Ator.

(3) Deixe em 

personagem.

(2) Coloque o nome

Do personagem.

(4) Click para Criar

Ator.

Basicamente para Criar

Um personagem

Basta arrastar os itens 

para dentro da ficha.

E comprar os niveis 

Clicando no simbolo Editar

Vou mostrar o passo a passo

Da criação.

Para acessar a tagmarpedia 

basta clicar no logo .

A Classe Social

Altura, peso e idade

Deve Ser digitado!





Depois de 

escolher sua profissão 

A lista de Especialização 

ficara disponivel.

Escolhendo

uma Divindade basta 

celecionar na lista.



(1) Click para Rolar 

os 7 grupos de dados.

(2) Click No total do 

resultado para 

abrir os rolamentos

(3) Distribua os 

numeros na Ficha 

(3) Ou pode-se usar os 

ajustes por pontos retirados na 

ficha do excel no site ou fazer o 

calculo de cara atributo.

15 pontos para distribuir.

Humanos tendo 16 pontos.

1=1 ponto

2=2 pontos

3=3 pontos e etc...

Para pontos negativos recebe 0,5 ponto.

Mais detalhes no livro de Regras.



(1) Primeiro se deve mudar 

o nivel do personagem

Calculando a EH

(2) Click no 1d10 

isso vai rolar um dado 

de 10 lados e ja colocara 

o valor na caixa abaixo.

(3) A EH só será somada 

no persogem depois 

de clicar na calculadora

Atenção : Isso deve ser repetido para cada nivel um a um!

Então se o personagem começar nivel 5 ele deve subir nivel a nivel, repedinto os 3 passos acima.

O primeiro nível ja vem 

com o valor maximo de EH



As caracteristicas 

podem ser copiadas do livro e 

coladas diretemnte na caixa de texto!

O sistema de Tokens é o padrão do foundry!

Dica:

Lembrar de vincular as fichas aos tokens

E as permissões de cada personagem.

Assim como a visão do token.



Se pode colocar um 

a um somente os 

que quiser para 

que fique 

menos poluido.

Ou pode arrastar 

toda a pasta.

(T) Teste Mesmo Sem Nível.

(A)Penalidade de armadura.

(R) Restrita Precisa de uma mestre para amprendela.

(E) Penalidade de Elmo.

(-) Área de Atuação.

(C) Penalidade Por Carga.



Penalidades 

como carga 

armaduras 

elmos etc...

Bonus magicos, 

ou por drogas e etc... Esse valor é o nivel 

comprado na habilidade.

E ja é automaticamente 

subitraido

Basta colocar em 

texto as tarefas ela será 

colocda na rolagem do chat.
Regras de cada habilidade

para ser consultada.

A habilidade nata 
aparece em texto 

na Esquerda basta escolher 
na lista a habilidade nata ela 
colocara o valor igual ao nivel 

do personagem sem ter 
custo de compra das habilidades.

Para facilitar bonus 

temporarios ou penalidades 

de terreno e etc pode 

usar esse campo fazndo 

com qeu seja somado 

ou subtraido das habilidades usads



A habilidade nata 
aparece em texto 

na Esquerda basta escolher 
na lista a habilidade nata ela 
colocara o valor igual ao nivel 

do personagem sem ter 
custo de compra das habilidades.

Basta clicar nas 
habilidades que os 
teste sairão no chat.

Atenção : Todas as Habilidades devem ser abertar e fechadas inicialmente para 

que os atributos e dados necessarios sejam Somados.



Ou pode arrastar 

toda a pasta ou um 

por um só com 

oque vão ser usados

Observe que ter nivel no grupo de armas 

não quer dizer que o personagem tenha a arma, mais a 

frente em pertences e afins o personagem deve 

compar as armas a serem usadasdas! 

Ativa os icones

Das armas



Ao arrastar os itens de 
defesa para o pesonagem

ja é feito os calculos 
para uso do mesmo.



Ao arrastar os 
itens de 

Tecnica de 
combate e 

mude o nivel 
comprado 

clicando em 
editar.

Esse valor é o nivel comprado
na tecnica de combate.

Basta colocar o valor no total da
tacnica e os pontos serão subitraidos



Clicando na técnica de 
combate será listado os seus efeitos e 
sera rolado um d20 no com o total do 

nivel da tecnica
Em alguns casos o rolamento não é

necessario, assim basta ignorar o rolamento

Para Rolar um ataque a um
inimigo se deve colocar a 
defesa do persomagem 

nessa tabela e clicar na arma desejada.

Existem Macros que podem ajudar muito o mestre nas batalhas
Podendo deixar elas nas 

hotkeys quando vc clicar na criatura e clicar 
na macro ela ja pode subistituir os valores 

ajudando muito a batalha

Exemplo:

token.actor.update({
'data.inf_ataque.cat_def': "M",
'data.inf_ataque.valor_def': 8,

'data.inf_ataque.bonus': 0
});

Voce pode aplicar um bonus ou 
penalidade nesse quadro 

isso ja soma em todos os ataques.

Existem Também muito modulos que podem 
ajudar em combate para o mestre.

Gaste um tempo olhando os 
Modulos do Foundry pois vale apena



Teste de :

Resistencia física

E

Resistencia a Magia

Teste de Resitencia é bem 
simples basta inserir a 

Força de Ataque 
nessa caixa e clicar 

na R.Magia ou R.Fisica

Dica Todas as imagens 
podem ser alteradas 
existem icones gratis 

no proprio foundry



Para pegar as 
Magias basta 

Arrastala para o 
personagem

Estão registradas 
todas as magias 
do livro basico e 

também as 
perdidas e 
Ancestrais



Aqui ficará seu grimório com todas as magias

Nivel comprado na magia

Você pode fazer um consulta 
pessoal na ficha da magia

Caso queira que o total usado 
em um encanto apareça no 

chat vc pode colocar o karma
adicional nessa caixa isso ajuda 

No momento em dizer 
qual a Força de Ataque da magia.

Ao Clicar 
a magia 
é jogada 
no chat
ja com 
o nivel 
dela e 
karma 

adicional.

Ao comprar 
a magia ja 

será 
subtraida 

dos pontos.



Todos os itens 
dos livros com 

exeção dos itens 
magicos estão 
diponiveis nas 

listas

Basta arrastar os 
itens para ficha e 

mudar a 
quantidade na 

ficha do 
personagem.

Você pode mandar o 
item para o chat clicando 

aqui.
Porem ela vai gerar um 
clone do item que deve 

ser deletado no final

Os Trasporte pode 
carregar itens para o 

personagem basta clicar 
no icone mover. 

E Vise Versa

Quando colocado no 
trasporte seus itens isso 
não soma o peso no 
personagem OBS: o peso 
so pode ter numero 
inteiros entao oque for 
irisorio ou seja menos de 1 
kg não é somado o peso 
serve somente para ter 
uma ordem de grandesa 
de carga para aplicar 
penalidades ou não. 



Exemplo de item mágico

Os itens mágico 

devem ser feitos 

tanto nas fichas de 

defesa Combate e 

etc...

Além disso também 

deve ser feita em 

pertences para 

sabe que isso esta 

em seu iventario.

Exite um exemplo 

de cada item na 

lista de item do 

compêndio.



Aficha de 

Crituras segue o 

mesmo esquema 

da ficha de 

personagens 

porem alguns 

itens 

desnecesarios 

foram retirados 

basta segui o 

mesmo sistema 

para criação de 

personagens.

Veja que exite 

um lista com itens 

que foram 

usados nas fichas 

de criatura esses 

itens podem ser 

usados para criar 

novas criaturas.



Você pode criar 
vendedores, Baús e 
corpos de loot 
Tornando seu jogo 
mais imersivo e 
independente.



Basta arrastar os 
itens para a ficha.

Para fazer um 
vendedor se deve 
colocar nas 
permissões como 
Observador assim 
os itens sao levados 
para os pertences 
do personagem 
porem não são 

apagados do 
vendedor

O jogador deve 
clicar no vendedor 
e uma lista com o 
que ele vende será 
mostrada.

Clicando no cesto 
sera mandado 
diretmente para o 
personagem.

OBS: A subtração dos valores deve ser feita pelo personagem porque isso não é automatizado, mesmo porque pode se tentar fazer um teste de negociação e reduzir o ou aumentar o preço.



Basta arrastar os 
itens para a ficha.

Para fazer um Baú 
se deve colocar 
nas permissões 
como Dono assim 
os itens sao levados 
para os pertences 
do personagem e 
serão deletados do 
Baú

O jogador deve 

clicar no Baú e 
uma lista com o 

conteudo vai 
aparecer.

Clicando no cesto 
sera mandado 
diretmente para o 
personagem.

OBS: O Bau pode ser carregado pelos personagem caso ele seja pesado de mais deve avisar os jogadores que não podem faze-lo



Basta arrastar os 
itens para a ficha.

Para fazer um 
Corpo se deve 
colocar nas 
permissões como 
Dono assim os itens 
sao levados para 
os pertences do 
personagem e 
serão deletados do 

CorpoO jogador deve 

clicar no Corpo e 
uma lista com o 

conteudo vai 
aparecer.

Clicando no cesto 
sera mandado 
diretmente para o 
personagem.

OBS: O Corpo pode ser carregado pelos personagem caso ele seja pesado de mais deve avisar os jogadores que não podem faze-lo
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