Lusitanos

Os Lusitanos, são uma guild exclusivamente de Língua Portuguesa, que foi fundada em 25 de Junho de
2006 e encontra-se no realm
AGGRA (servidor Português e oficial da Blizzard) na facção All
iance
.
Após 2 anos no realm Hakkar, optámos por nos transferir para o realm Frostmane, em busca de mais
membros da mesma nacionalidade para dar continuidade ao nosso projecto. No entanto, após a abertura
de um servidor para a comunidade portuguesa (Aggra) fomos forçados a migrar para esse mesmo realm,
no dia 2 de Junho de 2012.
Neste momento a guild já conta com mais de 10 anos de existência!
A guild é constituída por jogadores sempre dispostos a ajudar, em qualquer altura, somos uma guild
social, mas que gosta de raidar, isto é, não somos "epic loot nerds" (nem queremos esse tipo de
jogadores na guild) mas gostamos de ter a nossa char equipada dentro do possivel. Gostamos de raidar
mas se não se acaba a raid hoje acaba-se amanha ou depois. No entanto neste momento estão a surgir 2
ranks, um para os raiders que querem raidar mais activamente, e outro rank para os jogadores que
queiram raidar casualmente e sem grandes compromissos.

Progresso mais detalhado em::

• http://www.wowprogress.com/guild/eu/aggra/Lusitanos
Recrutamento
Estamos a recrutar todas as classes e roles.
A experiência em raids de outras expansões é ideal, mas nem sempre necessária.
A vontade de jogar num ambiente descontraído e divertires te com isso é sempre mais
essencial que o gear..
Os nossos horários são (Hora Portuguesa):
• Segunda-feira: 22h00 - 00h00
• Terça-feira: 22h00 - 00h00
• Quarta-feira: 22h00 - 00h00
• Quinta-feira: 22h00 - 00h00
• Sexta-feira: LIVRE
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• Sábado: LIVRE
• Domingo: LIVRE

(No entanto por vezes pode ser marcada uma ou outra raid de farm, ou fun raid para a tarde de sábado
ou domingo. Sexta e Sábado também costuma haver raids (para os membros que não tem
disponibilidade de raidar durante a semana))

O que esperamos de ti
Nós esperamos sempre dos novos membros::
• Capacidade nos impressionar no seu apply (seja apply para social ou raider)Â - respostas
de uma linha nunca serão alvo de uma segunda "vista de olhos", levem o tempo que for
necessário.
• Um bom conhecimento da vossa classe e role - esperamos que tenham pelo menos a
specc e os enchants postos (se tencionam raidar), porque a vossa boa performance em raidÂ
é essencial.
• Uma boa atitude em raid - Não queremos drama queens ou loot freaks. Vem sempre
preparado para raidar, e essencialmente preparado para wipar e aprender (wipar faz parte
do progresso).
O que podemos nós garantir-te:
•Estabilidade - a grande maioria da guild já joga a algum tempo, e toda a gente tentará que te
sintas em casa;
• Uma comunidade activa - qualquer que seja o assunto (seja ou não uma coisa do WoW) há
sempre lugar para pequenos diálogos entre membros, temos players de todas as partes do
país;
• Entreajuda - Os jogadores mais velhos poderão sempre ajudar-te se tiveres alguma dúvida (a
guild é uma família).

Se pensas que os Lusitanos serão uma boa escolha, faz apply no nosso site:
http://www.lusitanoswow.com/
Se tiveres mais questões podes sempre mandar whisper in-game ao Rast, Docgrim, Kodolief,
Kilmachine, Ghalandriel, Lucan, Imanok
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