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O Jornal que agora chega 
às vossas mãos materiali-
za o primeiro número de 
um projecto que conside-
ramos essencial no actual 
panorama da literatura 
fantástica portuguesa. É, 
cada vez mais, essencial 
criar espaços para os nos-

sos autores, sejam eles inexperientes ou experientes, 
novas vozes ou algumas que já nos acompanham des-
de há muito tempo. Por isso vos oferecemos a vós, 
leitores e autores, este jornal de periodicidade mensal, 
onde apenas os autores de língua portuguesa serão 
admitidos. Prometemos uma viajem inesquecível pelos 
caminhos da imaginação. Nestas páginas podem en-
contrar todos os géneros que formam a literatura fan-
tástica, existindo espaço para explorar a fi cção curta, 
talvez a forma literária de excelência nestes géneros. 
Entramos no mundo das ideias fantásticas e abrimos 
a porta a todos os que quiserem entrar, pois este é 
um projecto executado apenas a pensar em vós e no 
futuro da literatura fantástica portuguesa! 
 Neste primeiro número temos para vos ofere-
cer três contos de fi cção científi ca. Carla Ribeiro expe-
rimenta pela primeira vez este género, Regina Catarino 
ressurge, desde os tempos da saudosa “Hyperdrivezi-
ne” do Ricardo Loureiro, com uma excelente fi cção 
curta e, terminando a secção de fi cção, João Roga-
ciano apresenta um excelente conto, recordando uma 
mítica série do género.
 Temos ainda uma coluna que se prolongará 
pelos diversos números do jornal assinada por Álvaro 
de Sousa Holstein, onde as suas memórias sobre o 
género fi carão gravadas e por fi m uma entrevista com 
o autor João Barreiros, em tempo oportuno visto estar 
muito próximo o lançamento de uma nova colectânea 
do mesmo autor.
 Esperamos, por fi m, as vossas apreciações crí-
ticas para podermos crescer, melhorar e fazer deste 
projecto um sucesso!

Roberto Bilro Mendes
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I - “ Space, the fi nal frontier… “1

O genérico da velha série deu lugar a um primeiro plano onde se viam as orelhas pontiagudas de Mr. 
Spock. Neste episódio, o vulcano e o comandante Kirk enfrentavam perversos extraterrestres, que surgiam aos 
magotes, provenientes de incontáveis planetas de uma galáxia distante. James Silva viu o episódio todo, com 
intensa satisfação. Vibrou nas cenas em que os pérfi dos vilões se confrontavam com os indomáveis heróis. 
Quando o genérico fi nal passava, levantou-se da poltrona e desligou a TV no comando. Dirigiu-se para a porta 
e parou, envolvendo a sala num olhar melancólico. Gostava desta decoração vintage. No fundo, era uma forma 
de manter viva a memória dos seus antepassados. Dos seus progenitores. Daquele velho rectângulo, no extremo 
ocidental da Europa, que se chamava Portugal. A poltrona comprara-a num antiquário e este garantira-lhe que 
era do inicio do séc. XXI, de fabrico português, em madeira de faia do Gerês. A mesa e respectivas cadeiras, 
compradas numa feira de velharias, seriam do fi nal do séc. XX, também de fabrico português. Para conseguir 
levar aquela mobília para a sua casa tivera de aguardar dois anos por uma autorização especial e contratar um 
transporte próprio, que lhe custara uma pequena fortuna. Mas valera a pena ter esperado tantos anos.

Aproximou-se da janela e espreitou para o exterior. Os inóspitos vales marcianos, agora repletos de 
blocos habitacionais, iluminavam-se com o nascer do sol. Jim lembrava-se bem do inicio da colonização de 
Marte, havia uns escassos cinco anos. Ele fora um dos pioneiros navegadores estelares. Jim tinha plena consci-
ência que a sua intervenção neste evento fora planeada, com muita antecedência, pelos seus pais. Fora prepa-
rada da mesma forma que um pai planeia que o fi lho tire o curso de medicina e lhe dá os melhores explicadores 
e as melhores escolas, para obter boas notas e ser um dos escolhidos para ingressar na faculdade de medicina. 
Ora, após os confrontos que marcaram os séculos XXI, XXII e o inicio do séc. XXIII e que redesenharam uma 
nova divisão político-administrativa do planisfério terrestre – com excepção para o rectângulo lusitano, que 
permaneceu orgulhosamente independente e só – e, esgotados os argumentos bélicos, no fi nal do séc. XXIII 
deu-se o inicio da corrida para a colonização de Marte. Face à específi ca e inóspita atmosfera marciana, os 
cientistas de então decretaram a necessidade de execução de uma mutação genética nos futuros astronautas, 
para possibilitar a sobrevivência em Marte. Como, de todos os países, só Portugal conseguira fugir às guerras 
mundiais que assolaram os três séculos, foi ali que se refugiaram os cientistas provenientes de outros países. 
Assim, Portugal – tal como no período dos descobrimentos quinhentistas - conseguiu um considerável avanço 
científi co em relação aos restantes países. Estes cientistas, oportunamente naturalizados portugueses (medida 
copiada daquela que, três séculos antes, no início do sec. XXI, permitira que jogadores brasileiros jogassem pela 
então selecção Portuguesa de futebol2), inventaram, pois, um tratamento à base de isótopos radioactivos, con-

1  “Espaço a última fronteira”

2  Desporto de massas, muito popular nos sec XX e XXI, mas caído em desuso no fi nal do sec XXII

Space: The fi nal frontier These are the voyages of the Starship, Enterprise
Its 5 year mission
To explore strange new worlds
To seek out new life and new civilizations
To boldly go where no man has gone before in: Star Trek
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jugados com microtubulos3 extraídos de cérebros de ratos de laboratório, a que deram o nome de M.A.R.T.E. – 
Mutação  de ADN Radioactiva Tecnicamente Estruturada.

Os seus pais, acérrimos adeptos da conquista do espaço e admiradores da série Star Trek (com tal in-
tensidade, que lhe deram o mesmo nome do comandante da série: James) submeteram-se a uma M.A.R.T.E., de 
maneira a garantir que os seus descendentes poderiam suportar as condições de vida marcianas. Este programa, 
M.A.R.T.E., foi efectuado no maior segredo evitando que fosse divulgado demasiadamente cedo pelos outros 
países. Havia, segundo disseram, a necessidade de erguer de novo o espírito lusitano e de os portugueses serem 
dos primeiros a conquistar o espaço.

Um forte e insistente bater na porta interrompeu a catadupa de memórias do passado que atravessa-
vam a mente de Jim.

- Entre! – Respondeu, fi nalmente, olhando interrogativamente para a porta.
- Comandante James Silva! Informo que a missão parte daqui a meia hora! – Referiu o jovem tripu-

lante que entrou na sala, olhando admirado para a decoração da mesma. Perguntou, desconfi ado: – O senhor 
acompanha-nos nesta viagem?!

- Correcto e afi rmativo! Sigo já, imediato! – Embrenhou-se de novo em recordações, esquecendo a 
presença do subordinado.

Perante o novo alheamento do comandante, o imediato abandonou a sala.
O velho relógio de cuco, do sec XVIII, assinalou as quinze horas. O som abriu uma pequena brecha nas 

memórias do comandante, que voltou a custo à realidade. Fazia-se tarde. Com um último olhar, deixou a sala. 

****
II - “… These are the voyages of the Starship Enterprise...”4

Encaminhou-se para o terminal espacial que fi cava a escassos metros de sua casa. A sentinela saudou-
o e deixou-o passar, ao ver as credenciais que apresentava. Dirigiu-se para a nave espacial que comandava. 
Era uma pequena aeronave constituída por uma tripulação total de dez Portugueses, ou luso-descendentes. 
Estranhamente (ou talvez não), a astronave não possuía o nome de um saudoso herói lusitano, mas da nave 
espacial original da série Star Trek, a Enterprise, de que o comandante tanto gostava.

Tomou o seu lugar na sala de comando. Acedeu ao protocolo de inicio de missão, após ter efectuado 
o reconhecimento da sua íris e da sua palma da mão direita. Iriam explorar uma zona inóspita do espaço: o 
quadrante 53160, para o qual não existiam cartas estelares fi dedignas, mas apenas alguns esboços técnicos.

- Diário espacial da nave Enterprise, comandante James Silva. Hoje, dia 321 do ano de dois mil nove-
centos e oitenta e nove, ano terrestre. São quinze horas e trinta minutos. Missão Andrómeda-Delta, quadrante 
53160. – Parou de ditar e voltou-se para o imediato: – Imediato, coloque a nave em movimento. Protocolo 32.

Enquanto a Enterprise abria caminho pelo espaço sideral, James Silva via Marte fi car para trás, cada 
vez mais pequena. A Terra já há muito se deixara de ver. James Silva fi cou a ver a redução gradual de Marte, 
até que esta desapareceu no negrume do espaço. Depois, fi cou a olhar para o vazio espacial, como quem espera 
que surja um daqueles planetas povoados com monstros estranhos, como aqueles que surgiam nas séries de 
televisão do “espaço 1999” ou do “Star Trek”. Mas, contrariamente às velhas series repletas de acção, onde tudo 
terminava bem, a conquista do espaço era algo monótona e bastante delicada. E, fora para aquilo que os pais 
se sujeitaram a tratamentos dolorosos e arriscados… tudo para permitir que ele fosse dos pioneiros no espaço 
profundo e pudesse habitar Marte, com uma qualidade de vida que os outros moradores desse planeta nunca 
poderiam ter. As mutações originadas pelo M.A.R.T.E. não eram visíveis no exterior de James Silva. À primeira 
vista, era um ser humano normal: não possuía barbatanas, nem membranas inter-digitais, nem um só olho 

3  Estruturas proteicas que fazem parte do citoesqueleto nas células

4  “...Estas são as viagens da nave espacial Enterprise...“
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ciclópico. Também não possuía força sobre-humana, nem capacidade de voar, nem de se deslocar velozmente. 
Só uma análise ao seu ADN, ou aos sistemas circulatório e respiratório, evidenciaria a mutação que herdara dos 
seus pais: a adaptação à atmosfera de Marte sem necessitar de aparelhos respiratórios ou de tomar suplementos 
vitamínicos para ajudar o corpo humano a recuperar da toxicidade da atmosfera marciana.

- Comandante – alertou-o o 1º piloto, interrompendo a sua refl exão sobre o passado – é altura de 
entrarmos em velocidade sobre-luz. Caso não o façamos agora, só dentro de dez horas é que conseguiremos 
apanhar outro wormhole5 disponível!

Jim, ainda um pouco alheado, olhou para o piloto, enquanto se preparava para ordenar:
 - Warp 3, Mr. Sulu6!
Conteve-se a tempo. Em vez disso, disse:
- Avance, Santouro, avance.
Soou um apito estridente, por duas vezes, indicando que iria ocorrer a passagem à velocidade sobre-

luz. Todos se sentaram nos seus lugares e colocaram os cintos de segurança. Iniciou-se então a passagem à 
velocidade sobre-luz. Entraram no wormhole. À parte um pequeno estremecimento, tudo parecia igual. De 
seguida, um zunido irritante fez-se ouvir e parecia que a aeronave se achatara e alongara. Para fi nalizar, deu-se 
o fenómeno da visão tripla: uma espécie do efeito doppler aplicado à sobre-luz. Um observador mais distraído 
pensaria que estaria embriagado com vinho Marciano e que, por isso, via tudo a triplicar7!

Depois de um interminável momento, que não foi possível contabilizar temporalmente, a visão tripla 
deu lugar a uma visão normal, a aeronave deixou de parecer achatada e alongada, o zunido irritante cessou e, 
o mais importante…

- Comandante - disse o imediato, excitado – conseguimos... chegámos! Ao quadrante 53160!
O comandante soltou-se da cadeira e pressionou uma sequência de botões. Os ecrãs gigantescos da 

nave foram activados e mostraram o escuro e inóspito espaço. O computador manobrava as câmaras, procuran-
do encontrar planetas ou estrelas. Do espaço exterior circundante só lhes chegava a escuridão.

- Imediato, confi rme se estamos de facto no quadrante 53160.
- Estamos, comandante – respondeu o imediato enquanto verifi cava pela décima vez a localização da 

nave. – Já verifi quei e tornei a verifi car: os instrumentos afi ançam que estamos realmente no quadrante 53160!
- Não compreendo! – Exclamou o comandante, apontando para os gigantescos e negros monitores – 

supunha-se que este quadrante tivesse planetas e estrelas… todavia, não se vê nada!
James Silva tentou aclarar as ideias. No fundo, a situação, com a qual se confrontava agora, seria 

similar aquela que os navegadores portugueses se haviam debatido: o desbravar de novas fronteiras, de abrir 
mundos ao mundo. Agora, era ele o sucessor desses navegadores! Estavam todos por sua conta. Aqueles tripu-
lantes dependiam das suas decisões de comando. Tomou uma decisão:

- Vamos avançar a uma velocidade de cruzeiro, mantendo a rota introduzida no computador principal 
e vamos cartografando este local. Algo há-de aparecer.

****
III - “… Its 5 year mission, to explore strange new worlds…”8

Decorreram-se diversos dias sem que algo de novo fosse acrescentado ao negrume espacial daquele 
inóspito quadrante. Na nave, o tempo passava envolto numa monotonia rotineira. Jim sentia-se stressado com 
tanta atonia. Quando se inscrevera como astronauta, tinham-lhe dito que a emoção, a descoberta, a aventura 

5  Wormhole “buraco verme” local através do qual se poderia dar saltos espaciais

6  Sulu, Hikaru - personagem na série Star Trek. Piloto da nave espacial.

7  O vinho marciano, contrariamente ao terrestre, fazia o ébrio ver tudo em triplicado.

8  “a sua missão de cinco anos para explorar estranhos novos mundos“
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seriam uma constante, mas tinham-se esquecido de mencionar que as viagens espaciais também tinham o seu 
quê de marasmo e de grandes períodos de calmaria. Para mais, seria uma missão que levaria cerca de cinco anos 
terrestres e da qual não havia garantia de regresso.

- Comandante – chamou o ofi cial de comunicações, ao verifi car o seu monitor – O nosso sistema 
detectou um pequeno planeta neste quadrante, o qual parece orbitar uma estrela da categoria alfa II. Não 
compreendo por que o planeta e a estrela não foram detectados mais cedo! 

Jim deu um salto na sua cadeira e, repleto de felicidade, disse entredentes:
- Mr. Spock9, trace uma rota que nos leve até aquele planeta, sem que sejamos vistos!
- Desculpe, comandante?! – Interrogou o admirado imediato, não acreditando no que o outro dissera.
- Disse para avançarmos até ao planeta, em velocidade sobre-luz moderada. – Emendou apressada-

mente James Silva. Bolas, pensou, cada vez misturava mais a imaginação com a realidade. Acrescentou: – A 
ver se podemos lá chegar ainda hoje!
 Todos os ocupantes da cabina de comando da nave espacial tinham os olhos fi xos nos grandes ecrãs 
que se enchiam de imagens do planeta avistado. Fora, entretanto, lançada uma sonda para a superfície do 
planeta e aguardava-se, a qualquer instante, a visualização de imagens da superfície e a recepção do conjunto 
de dados transmitidos pela sonda.
 Um coro de alegria acompanhou o aparecimento das imagens, logo seguido por um som de desânimo, 
pois, aparentemente, o planeta era – à semelhança de Marte (antes da colonização) – completamente inóspito. 
Os dados recolhidos confi rmaram a inospitez do planeta e a não existência de qualquer forma de vida no seu 
seio.
 - Um planeta telúrico10! – Exclamou James Silva, excitado, ao fazer a leitura e interpretação dos dados 
recolhidos, que surgiam no seu monitor – Quer dizer que podemos descer à sua superfície!
 Todos os rostos se voltaram para o comandante, ansiosos pela sua decisão: deveriam descer ao plane-
ta? Ou deveriam seguir viagem? No entanto, ninguém queria avançar com qualquer hipótese. 
 - Comandante – decidiu-se fi nalmente o piloto principal a questionar – deveremos descer ao planeta?
 - Qual é a vossa opinião? – Perguntou James Silva, olhando atentamente os rostos da tripulação. – 
Antes de tomar a minha decisão, gostaria de ouvir os vossos conselhos.
 - Por mim, descemos – disse a Dr.ª Célia, médica de clínica geral e responsável pela saúde dos tripu-
lantes da aeronave.
 - Por mim, também – disseram simultaneamente o imediato e o piloto principal.
 - Então, estamos todos de acordo – declarou o comandante, dando uma palmada na sua perna. Sor-
rindo, declarou – Vamos preparar-nos para descer ao planeta.
 Ultimaram os preparativos para descerem até à superfície. Como o módulo de transporte só compor-
tava duas pessoas, fi cou decidido que, numa primeira viagem, seriam o comandante e a médica a irem até ao 
planeta. 
 Quando estavam prontos, dirigiram-se para o pequeno cais de embarque, onde o módulo os esperava.

- Scotty11 – Ordenou Jim, com os olhos esbugalhados – teletransporte-nos para o planeta!
 Os outros olharam-no aterrados e entreolharam-se discretamente.
 - Comandante! – Pediu a médica, simulando não ter ouvido - Desculpe, não percebi o que disse...
 James Silva desceu à realidade e balbuciou:
 - Célia, vamos entrar no módulo. Vamos descer ao planeta.
 - Vá andando, comandante, que já o apanho. – Disse Célia, fazendo sinal para os outros.
 - Ok. Não se demore – disse Jim, saindo da sala.

9  Spock - personagem na série Star Trek. Vulcano 

10 Planeta rochoso, do mesmo tipo da Terra

11  Scott, Montgomery – personagem na serie Star Trek
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 - Não sei se repararam, mas a demência já começou por se manifestar externamente, o que signifi ca... 
– disse Célia, em tom baixo para os colegas.
 - Sabemos bem o que signifi ca, Célia – replicou o primeiro piloto. – E não podemos fazer nada!
 
 ****

IV -“… To seek out new life and new civilizations…”12

 Célia e Jim encontravam-se no planeta recém-descoberto. Os seus instrumentos indicavam uma at-
mosfera semelhante à de Marte, pelo que Jim podia respirá-la, sem qualquer tipo de protecção. Célia, que não 
possuía as mutações genéticas necessárias, manteve o seu capacete pressurizado. Jim retirou o seu capacete e 
despiu o fato pressurizado.
 Não se avistava vivalma. Só um deserto inóspito, muito semelhante ao de Marte, o que levou Jim a 
classifi car o planeta como Marte II. Só num factor diferia de Marte: enquanto Marte era vermelha quando vista 
do espaço, este planeta era arroxeado. Célia pretendia recolher amostras de solo e de atmosfera, de forma a 
saber mais sobre o estranho tom do planeta.
 Um sussurro chegou aos apurados ouvidos de James Silva. Fez sinal a Célia e, cautelosamente, dirigi-
ram-se para o local. Uma interjeição morreu na boca de Jim, ao ver o rio que fl uía, em frente aos seus olhos.
 - Mas… é um curso de água! – Antecipou-se Célia, radiante com a descoberta. – É uma importante 
descoberta! Poderá haver formas de vida que os nossos aparelhos não tivessem conseguido detectar.
 Célia aproximou-se do rio, tentando descortinar alguma forma de vida macroscópica naquelas águas. 
Levava um recipiente para recolher amostras da água e um outro para amostras do solo.

- Cuidado! – Gritou Jim, dirigindo-se a Célia. – Cuidado!
 - Que foi?! – Retorquiu Célia, alarmada. Olhou em volta. – Viste algo?
 - Não vês? Uma forma de vida hostil, por trás daquela rocha! Cuidado!
 - Mas, nada está ali! – Repetiu Célia, sentindo avolumarem-se as suspeitas sobre o estado mental do 
outro.

- Minha cara Uhura13, como sabe os indígenas deste planeta podem estar escondidos à espreita. E 
avistei um deles ali atrás!
 - Sim… sim, Jim! – Foi a resposta seca, enquanto o alarme se instalara na sua mente. O comandante 
chamara-lhe Uhura em vez de Célia.
 - Não precisas de fi car assim. Olha, pergunta aqui ao Leo14. – Disse, apontando para um local sem 
vivalma.
 - Comandante Silva… Jim, acorda! Jim…
 Sem êxito. Jim estava agora num mundo só seu, indiferente à realidade  que se passava à sua volta.
 Célia abriu o estojo que trazia preso à cintura. Dele retirou um dispositivo que encostou ao pescoço 
do alheado comandante. Premiu um botão. Com um silvo o aparelho injectou uma dose de medicamento no 
comandante. Este cambaleou, enquanto vociferava para um imaginário intercomunicador colocado na sua mão 
esquerda.
 - Kirk15 para Enterprise, estamos a ser atacados! Teletransportem-nos! 
 - Jim, reage! – Dizia Célia, enquanto aguardava que o medicamento fi zesse efeito. Fizera bem em vir 
prevenida com aquele medicamento.
 - Célia?! – Exclamou Jim, olhando estremunhado para a médica, como se tivesse acabado de acordar 

12  “para procurar novas vidas e novas civilizações”

13   Uhura - personagem na série Star Trek. Tenente e ofi cial de comunicações

14   McCoy, Leonard - Personagem na série Star Trek. Médico.

15  Kirk, James T - Personagem na série Star Trek. Comandante
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de um pesadelo – O… o que se passou?
 - Os ataques…
 - Oh, meu Deus! Estou a piorar cada vez mais depressa! – Retorquiu Jim – Daqui a pouco não consigo 
dominar esta loucura!
 - Não é loucura, Jim! – Célia abanou a cabeça – é o fardo que todos os geneticamente alterados pelo 
M.A.R.T.E., carregam… É o preço que os fi lhos pagaram pelos desejos expansionistas e nacionalistas dos pais… 
Jim, vamos voltar à nave!
 Com as lágrimas a afl orarem aos seus olhos, Célia obrigou Jim a entrar no módulo e seguiram ambos 
para a aeronave.

****
V - “… To boldly go where no man has gone before!”16

- O comandante sentiu-se mal, lá em baixo. – Disse Célia, justifi cando o regresso antecipado à Enter-
prise. – Penso que poderá seguir outra equipa para o planeta. Comandante, vá deitar-se um pouco! Já irei ter 
consigo, para o ajudar.

Seguindo a sugestão de Célia, Jim foi para o seu quarto. Como comandante da pequena nave estava-
lhe atribuído aquele exíguo cubículo, com uma diminuta cama, uma minúscula secretária e um terminal ligado 
ao computador principal. Jim deitou-se no seu leito. Fechou os olhos, pensativo. Sentia-se preso entre duas 
realidades. Mas, qual seria o mundo real: este, o da pequena Enterprise; ou o outro, o da grande Enterprise, 
onde mergulhava de vez em quando, mas cada vez mais frequentemente? Adormeceu, envolto nesta teia de 
estranhos pensamentos.

Acordou sobressaltado, alguém o abanava vigorosamente.
- Comandante, comandante, acorde!
Abriu os olhos. Via tudo desfocado.
- Finalmente, comandante. – Ouviu alguém dizer, com um tom de alívio – Finalmente acordou! 

Pregou-nos cá um susto!
- Vejo tudo desfocado… - balbuciou o comandante, confuso e atordoado. – O que aconteceu?
- Tenha calma e feche um pouco os olhos. Lembra-se de ter descido ao planeta, onde retirou o fato 

e a capacete pressurizados? Pois bem, foi inoculado com um agente alucinogénio, através do ar contaminado 
que respirou. Esteve numa espécie de loucura durante cerca de um mês.

- Mas… 
- Tenha calma! Ainda não consegue ver correctamente, pois os efeitos do alucinogenio são muito 

poderosos, mas isso vai passar brevemente. O potente alucinogenio que inspirou, afectou o seu sistema ner-
voso: começou a confundir a realidade com a fi cção, a pensar que fazia parte de uma velha série televisiva. 
Estivemos quase a perdê-lo, pois a sua mente deixou de estar na nossa realidade. Tivemos de trabalhar muito 
para o conseguir trazer de novo à para nós. Descanse um pouco e, quando se sentir com forças, junte-se a nós 
na sala de comando. Até já!

Ficou sozinho no quarto. Sentia-se ainda um pouco confuso, mas com forças renovadas. Abriu os 
olhos e sentou-se. A visão turva começou a desvanecer-se e a clarear. Já distinguia o aposento onde estava. 
Aproximou-se da porta e esta abriu-se dando passagem para um infi ndável corredor. Deveria ir para a esquerda, 
ou para a direita? Estranhamente, não se recordava. Mas, sentia que deveria prosseguir pela direita. Seguiu os 
seus instintos e chegou a uma porta com um segurança. Este perfi lou-se, numa muda saudação, enquanto a 
porta se abria. Uma salva de palmas acompanhou a sua entrada naquela sala grande e bem iluminada.

- Bem-vindo, comandante! – Exclamou uma voz, por detrás de si. 
Olhou por cima do seu ombro esquerdo. Um rosto sorridente, emoldurado por duas orelhas pontiagu-

16  “… indo ousadamente onde nenhum Homem fora antes!”
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das piscou-lhe o olho. Mr. Spock deu-lhe uma calorosa palmada no ombro.
- Bem-vindo, comandante! – Agora era Uhura que o cumprimentava.
McCoy aproximou-se, colocando a sua mão sobre o braço direito do comandante.
- Jim, – disse-lhe, enquanto o envolvia no seu olhar clínico – bem-vindo de volta! Lembras-te do que 

se passou?
- Vagamente, - respondeu Jim – durante esta minha crise, parece-me que estava noutra realidade, 

noutra dimensão. Tenho ideia que era o comandante daquela nave da série de fi cção científi ca que víamos em 
miúdos… Lembraste, Leo? Aquela da conquista do espaço pelos Portugueses…

- Ah, sim… O comandante era o Jimmy… James Silva e tinha sido submetido a um V.E.N.U.S!
- Quase que acertavas, Leo. O sujeito foi submetido a uma M.A.R.T.E. – corrigiu James Kirk, rindo. – 

Vou deixar de ver essa série, agora causa-me arrepios!
Sentou-se na sua cadeira de comando. Agora, tudo fazia sentido. Estava na sua grande Enterprise. 

Deveria ser esta a sua realidade. Voltou-se para o lado e ia para ordenar:
 - Avance, Santouro, avance.
Conteve-se a tempo. Em vez disso, disse:
- Warp 3, Mr. Sulu! Warp 3!... 

FIM
João Rogaciano

João Manuel da Silva Rogaciano, engenheiro electrotécnico,  nasceu no ano 
de 1966, em Alverca do Ribatejo (concelho de Vila Franca de Xira). 
Desde muito pequeno, se habituou a ter os livros como sua companhia, por 
infl uência de seu pai, que o levava assiduamente à biblioteca itinerante da 
Fundação Calouste Gulbenkian, de onde devorava livros. Assim:  AA Fair (Erle 
Stanley Gardner), Agatha Christie, Rex Stout, Conan Doyle, Louis Stevenson, 
Alexandre Dumas, Júlio Verne, Enid Blyton, Júlio Dinis, cedo entraram no 

seu imaginário. Mais tarde, outros autores, como: Dennis McShade (Dinis Machado), Ross Pin (Roussado Pinto), 
John Le Carré, Umberto Eco, Daniel Silva, Italo Calvino, Luis Sepúlveda, se vieram juntar aos anteriormente 
referidos.
Em paralelo, a banda desenhada também fazia os seus deleites. Saudosas publicações como: “mundo de aven-
turas”, “jornal do Cuto”, “o falcão”, “Selecções Tintim”, “O cavaleiro andante”, “Selecções BD”, ou albúns: 
“Valérian, agente espácio-temporal”, “Asterix”, Lucky Luke”, “Conan, o bárbaro” povoaram, com os heróis da 
BD, a sua infância e juventude.
Adora ler e tem um gosto especial pela escrita. Desde 2006, tem apresentado textos seus a concursos literários 
e jogos fl orais, tendo, inclusive, sido premiado em alguns desses certames, em Portugal e no Brasil. Tem um 
conto seu publicado na “Antologia Talentos Fantásticos” (Edita.me, 2009) e, um outro, na colectânea “Obri-
gados a entrar em Braga algo desconfi ados” (Fundação Bracara Augusta, 2008).
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Memórias da Ficção Científi ca

Por aqui passarão as minhas memórias em torno da 
fi cção científi ca e fantasia. Viajar-se-à do fait diver 
como o ratinho de corda dado pelos Haldeman ao 
meu fi lho mais velho, ainda ao abrigo das intempéries 
no seu casulo materno, aos encontros na Cervejaria 
Trindade em Lisboa, aos Congressos cá e em terras 
estranhas, à edição e tudo o mais relacionado.

Foi já no século passado que surgiu o primeiro fan-
zine português de fi cção científi ca e fantasia; fruto 
de muitas leituras e de doses massivas de revistas e 
fanzines que chegavam de todo o mundo. 
O panorama, por cá, consistia em algumas publica-
ções ligadas ao policial, como o XYZ Magazine e as 
Selecções Mistério e o suplemento do DN Jovem e, só 
aí, se ia publicando alguma fi cção científi ca e fanta-
sia.
Aqui mesmo ao lado existiam já alguns fanzines como 
Transito, Ópcion ou Space Opera e mesmo revistas 
profi ssionais como a Nueva Dimension. 
Inconformado, foi tempo de criar um fanzine que pu-
desse de alguma forma suprir a inexistência de qual-
quer publicação dedicada à fi cção científi ca e também 
à fantasia no país. 
De inúmeros países chegavam fanzines e revistas. 
Muitas do denominado terceiro mundo e por cá ape-
nas imenso deserto.
Metidas mãos á obra, não imaginava na altura no que 
me estava a envolver. A vontade de fazer alguma coisa 
foi de tal monta que a fi cção se sobrepôs à realida-
de e a realidade era que nunca tinha produzido uma 
publicação ou sequer imaginado como tal se fazia. 
Foi necessário começar a olhar, com outros olhos, 
para tudo que tinha recebido e ver como as coisas se 
construiam. Depois a fase de dactilografar, fotocopiar, 
ampliar, reduzir, colar as letras, ou colocá-las depois 
de feitas com escantilhão, um mar de coisinhas que 
levavam horas. Como é extraordinariamente simples e 
banal hoje, corrigir uma gralha, mudar uma imagem, 

refazer o layout, tudo num piscar de olhos, ou melhor 
dizendo a um click de rato. Naqueles tempos era bater 
a mesma página 20 vezes e mesmo assim as gralhas 
persistiam e daí quase todas as páginas terem algu-
mas. Meter o texto com uma máquina mecânica, o 
mais das vezes pedida emprestada, ou usar a do traba-
lho, depois do horário, era mais um prego na edição. 
Havia que habituar as mãos e mente ao teclado qwert 
ou azert, a não sucumbir a um buraco na página fei-
to por o rolo estar seco, às tintas das fi tas gastas ou 
muito diferentes. Seguia-se o corta e coze, pegar nas 
páginas dactilografadas e fazer colunas, ampliar e re-
duzir, mais fotocópias e voltar a montar. Os títulos e 
cabeçalhos a loucura seguinte. Aí prancheta e canetas 
de desenho, tinta-da-china, borrachas, lâminas e pa-
pel vegetal. Por vezes recorria-se ao papel milimétri-
co para melhorar o alinhamento. Depois mais corta e 
coze. Muitos dias depois lá se conseguia vislumbrar o 
produto fi nal. E lá se encontravam mais umas gralhas 
a grasnar violentamente no pior sítio da página. Texto 
encaixado lá tinha que se meter as imagens. Muitas 
pedidas ao amigo que fazia uns desenhos. Amplia, 
reduz e lá se chegava ao formato fi nal. Depois foto-
cópias e “agrafanço”. Isto não esquecendo o inferno 
que tinha sido a troca de correspondência e telefone-
mas para que os trabalhos chegassem. Parecia tudo 
pronto, mas não estava, pois seguia-se a peregrinação 
pelas livrarias e os envios pelo correio.
Quando tudo estava já fora de casa chegava a bo-
nança, mas de pouca dura, pois começava a chegar 
a correspondência. Os pagamentos eram a loucura 
seguinte, pois nem multibanco, nem transferências 
bancárias. Era el contado, o mais das vezes o el dado, 
pois já que o prejuízo estava assumido, o mais das 
vezes, o que ia pelo correio era oferecido, isto para 
minimizar e evitar arrelias futuras. Se corria maravilha 
o pagamento vinha em selos do correio. Do estran-
geiro chegavam os cupões resposta internacionais de 
correio ou fanzines de intercâmbio.
Nebulosa – Fanzine de Ficção Científi ca e Fantasia, 
viu assim a luz do dia em Outubro de 1983, já lá vão 
quase 27 anos.
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E era esta loucura sempre que se tentava produzir um 
novo número. 

Numa fase posterior apareceram as máquinas eléctri-
cas e electrónicas e as de tratamento de texto. Marga-
ridas, bolas, minúsculos ecrãs, mas que se traduziam, 
quer numa melhor qualidade dos textos apresenta-
dos, quer na introdução de uma forma rudimentar 
de correcção, mas que em muito poupavam tempo e 
paciência.

Quando chegaram a maravilha dos 286, state of art 
dos micro computadores, já o fanzine tinha morri-
do, prefi ro chamar-lhe longo letargo, quem sabe não 
acorda um dia.

Hoje a tecnologia em muito contribui para que a pu-
blicação seja a parte mais simples do processo. Se não 
se tem dinheiro para lançar a publicação em papel, 
então arranja-se um espaço gratuito e cria-se uma 
página, um blog ou edita-se um ezine. 
Continuo a achar que a publicação em papel é o es-
tado mais sublime, mas mais importante é criar novos 
espaços ou seja novas revistas, fanzines, ezines, blogs, 
independentemente de serem virtuais ou não e assim 
promover os géneros, através da publicação de novos 
e velhos autores, para que se revitalize quer a fi cção 
científi ca quer a fantasia.
Não tenho qualquer dúvida que sem as publicações, 
nada de novo surgirá e de novo se entrará num tempo 
de marasmo.

Álvaro de Sousa Holstein, pós-
-graduado em História de Famí-
lia pela Universidade Moderna, 
investigador, contista, poeta, en-
saísta e genealogista, nasceu no 
Porto, a 25 de Março de 1959. 
Está representado em antolo-

gias, em Portugal e no estrangeiro. Foi editor Babel, 
Nebulosa [Prémio Europeu da Société Européene de 
Science Fiction - SESF, para o melhor fanzine oeste 
europeu em 1985], BIN e Flamingo e editor associado 
do boletim espanhol Fandom. Publicou Caderno de 
Ficção Científi ca (Autor, V.N. Gaia, 1984), Nas Encru-
zilhadas do Nada (Poesia, Autor, V. N. Gaia, 1985), 
Bibliografi a da Ficção Científi ca e Fantasia Portugue-
sa (em co-autoria, Autores, V. N. Gaia, 1987/Prémio 
Europeu de Ficção Científi ca 1987, atribuído pela 
Société Européene des Écrivains de Science Fiction, 
2ª edição, 1993, Lisboa, Black Sun Editor), Referen-
cial List of Ibero American Science Fiction and Fan-
tasy Magazines, Fanzines and Awards (Autor, V. N. 
Gaia, 1987) e Catálogo de Ficção Científi ca em Lín-
gua Portuguesa 1921-1993 (em co-autoria, S. Paulo, 
Brasil, 1994). Membro: APE - Associação Portuguesa 
de Escritores, SESF - Société Européene des Écrivans 
de Science Fiction (Delegado Português), Associação 
Portuguesa de Genealogia, Instituto de Genealogia e 
Heráldica da Universidade Lusófona do Porto, Círculo 
Dr. José de Figueiredo - Porto e Sociedade de Geogra-
fi a de Lisboa. Colaborador no Dicionário Bibliográfi co 
de Autores Portugueses. Realizador e apresentador de 
programas na extinta Rádio Caos [sócio] (1987-1990).
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Acreditar que fosse real o sucesso que tinha diante dos seus olhos era quase impossível, depois de tantos testes 
e tentativas fracassadas. Tão difícil que chegava a perguntar-se se não estaria a interpretar mal os resultados 
com base nos seus próprios desejos. Quando voltava a olhar através das lentes do microscópio, contudo, todas 
as respostas continuavam lá, a confi rmação inegável do que a nova estirpe – a sua estirpe – era capaz de fazer.
Quase relutante, tal era o estranho fascínio que a descoberta exercia sobre si, Cecília afastou-se do microscó-
pio e olhou em volta, pensativa. Entre o branco imaculado do seu laboratório secreto e o brilho metálico do 
equipamento de que dispunha, os seus olhos divagavam, hesitantes, tentando ignorar, ainda que apenas por 
momentos, o que sabia ser uma fase inevitável na sua investigação. O próximo passo.
Suspirou. Por mais vezes que tivesse já repetido o protocolo, e ainda que soubesse, para lá de qualquer dúvida, 
que, se a situação se revertesse, os seus inimigos não demonstrariam qualquer tipo de compaixão, a alma que 
lhe restava depois das suas memórias de servidão contraía-se ante a crueldade daquilo que teria de executar, 
do processo que repetira já por demasiadas vezes.
Com um gesto cansado, como se os pudesse tocar fi sicamente, afastou de si os pensamentos tenebrosos e, 
lentamente, carregou no botão de gravação do sistema de comunicações. A partir daquele momento, a sua 
descoberta passaria a ser ofi cial na secreta hierarquia da Resistência.
- Dezassete horas e trinta e seis minutos, hora ibérica, treze de Janeiro do ano dois mil duzentos e dezasseis. 
Concluídos os resultados dos testes de culturas in vitro e posterior análise por microscopia óptica e electrónica. 
Confi rma-se que a presença da nova estirpe desencadeia sobre as células um efeito de necrose de liquefacção 
efi caz e acelerada. Designa-se a nova estirpe como Thalormivirus tipo XIII. Família Thalormiviridae. Designação 
comum: Thalormis zeta. Registo terminado.
Mal Cecília acabara de premir o botão do gravador e já uma voz ecoava no seu intercomunicador.
- Doutora Dutra, - dizia o seu assistente – o seu registo foi gravado com sucesso. Para quando pretende marcar 
a próxima fase de testes?
Cecília hesitou.
- Amanhã. – respondeu, após um breve silêncio – Pode dar início aos preparativos, Nuno. Ah, - acrescentou – e 
faça-o no laboratório superior. Espero ter companhia.
- Com certeza. – assentiu o homem.
Um rumorejar distante persistiu ainda por alguns momentos, para desaparecer subitamente com o corte da 
comunicação. Só então Cecília se permitiu o alívio de um suspiro cansado.
- Onde estarás tu, Bruno? – murmurou, pensativa – Se eu tenho de passar por isto tudo outra vez, o teu dever 
é estar comigo…

- Tens dez minutos para começar a dizer o que eu quero ouvir. – disse Bruno, fi tando o prisioneiro com um 
olhar de ameaça – Depois começo a fazer-te coisas cruéis.
Apenas o silêncio sucedeu às suas palavras. Como habitual. Por mais abaixo que estivessem na hierarquia da 
Ibéria, era inevitável que se julgassem superiores a eles, aos idiotas miseráveis que, em tempos, se tinham julga-
do capazes de fazer frente à grande potência que, com o auxílio do império americano, se erguera das sombras 
da antiga Espanha. Esqueciam sempre, contudo, um aspecto importante da sua situação: os seus captores não 
eram simplesmente parte do povo escravizado nas ruínas do que fora Portugal. Eram a Resistência e atitudes 
de desprezo não seriam toleradas.

Thalormis Zeta
conto
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A sala onde se encontravam parecia ter saído directamente de um pesadelo. As paredes brancas refl ectiam a 
luz intensa das lâmpadas no tecto, tornando a claridade quase insuportável para os seus olhos habituados à 
semi-obscuridade da vida subterrânea, adaptados, depois de mais de demasiado tempo na obscura sombra 
dos subterrâneos, à visão nocturna. Sabia, contudo, que, para o seu prisioneiro, colocado directamente sob a 
lâmpada e imobilizado numa maca metálica, com o rosto directamente voltado para a luz, o tormento seria 
mil vezes pior.
Deixara-o ali dois dias antes, na esperança de que a violência da luz intensa, a fome e a sede se aliassem ao 
medo evidente para o libertar dos seus segredos. Era, contudo, óbvio que o prisioneiro possuía uma resistência 
superior à que lhe atribuíra e, após o fracasso de três tentativas de interrogatório, Bruno começava a perder a 
paciência.
- Última oportunidade. – disse, enquanto se aproximava. Nas mãos, e bem visível no seu cintilar prateado, 
tinha um bisturi, brilhante contra a luz doentiamente clara daquela divisão – Sabes em que mãos estás. Queres 
mesmo que te arranque a informação à força? 
Sem resposta, mais uma vez. A ridícula coragem do prisioneiro limpava Bruno dos poucos escrúpulos que lhe 
pudessem restar. Seria possível estar disposto a sofrer e a morrer pelos segredos dos poderosos, quando eles 
próprios desprezariam tal sacrifício? Saberia aquele idiota que, quando os senhores da Ibéria partissem para o 
seu novo mundo, não seriam apenas os escravos e a Resistência a fi car para trás na Terra moribunda, mas todos 
os que fossem avaliados como dispensáveis?
- És um idiota – observou Bruno, gélido – e vais obrigar-me a recorrer a métodos mais persuasivos. Será que 
não tens amor à vida? Ou não entendes o que te vai acontecer?
Subitamente, a lâmina do bisturi estava junto à pele nua do peito do prisioneiro e os olhos de Bruno fi tavam-
no com uma determinação inabalável.
- Vais ou não – perguntou, terminante – responder às minhas perguntas?
Depois, como o silêncio se prolongasse, a lâmina deslizou e um corte preciso, superfi cial mas doloroso, rasgou 
a pele exposta, marcada agora por uma fi na linha de sangue. 
Um gemido de dor brotou dos lábios do prisioneiro.
- Devo continuar – inquiriu Bruno – ou já te sentes mais cooperante?
- Não, por favor! – a súplica do prisioneiro preencheu o espaço – Eu falo…
Bruno sorriu.
- Óptimo. – observou – Para o caso de te perguntares acerca do que já sei ou de pensares em omitir parte da 
informação, vou fazer-te um pequeno resumo. Sei que tanto o governo ibérico como o império americano 
deixaram de investir na manutenção do planeta e que, enquanto iludem o povo com ameaças de guerras ine-
xistentes, mobilizam os fundos que deviam usar na restauração da Terra para construir uma nova colónia em 
Marte. Também sei que, algures no complexo dos túneis superiores da metrópole, se constroem naves equipa-
das para a partida, primeiro de um grupo de teste, depois de todos os que forem considerados úteis à socieda-
de. O que eu não sei e quero que me digas são os planos concretos. Finalização do ambiente na colónia, datas 
de partida, elementos teste… Tudo. E, se estás preocupado com a possibilidade de comprometer o teu lugar no 
plano dos poderosos, deixa-me que te elucide quanto ao que tu não sabes. Só os mais ricos e eminentes vultos 
da sociedade terão lugar na nova colónia. Os restantes serão deixados para morrer.
- Não… - murmurou o prisioneiro, incapaz de conter a incredulidade – Não é isso que…
- Não é isso que vos dizem? – completou Bruno – Mas claro que não! Quem aceitaria cooperar sabendo que 
cavava a própria sepultura? Mas eu posso convencer-te. Ouviste falar no desaparecimento de Anabel Vega?
O homem assentiu com um gesto nervoso.
- Fui eu. E foi nesta mesma sala, e sem demasiada persuasão, que obtive esse conhecimento. Da voz da admi-
nistradora para a construção da colónia. Portanto é melhor que comeces a acreditar em mim, porque eu preciso 
do teu conhecimento para impedir a partida dos ilustres e o abandono do planeta. E vou consegui-lo. Cabe-te 
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a ti decidir se queres ou não sobreviver ao processo. Dito isto, vais dar-me os dados de livre vontade, ou vou 
ter de tos arrancar?
Ainda perturbado pela revelação, o prisioneiro assentiu.
- Sim… - murmurou – Sim, eu conto tudo.
- Nesse caso, - concluiu Bruno – bem-vindo a bordo. O meu nome é Bruno Maciel e sou o líder da Resistência. 
E tu és?
- Desi. Desi Salazar. Subdirector da planifi cação das naves coloniais.
- Muito bem, Desi. – assentiu Bruno, enquanto o libertava – Vamos conversar.

- Estamos a fi car sem tempo, Cecília. – disse Bruno, entrando de rompante no laboratório. As informações que 
obtivera do seu prisioneiro indicavam-lhe que a situação estava mais avançada do que julgara e que, se queriam 
impedir o abandono do planeta, então tinham de agir rapidamente. - As naves estão quase prontas – expli-
cou – e a colónia praticamente operacional. A partida do grupo de teste está agendada para daqui a um mês.
Severamente, a investigadora ergueu o olhar da documentação que estudava e fi tou-o. Podia ver a ansiedade 
nos olhos do homem, mas, naquele momento, não se sentia de todo tolerante. Não depois de passar toda à 
tarde à sua procura sem que ninguém lhe pudesse indicar uma localização.
- Como saberias – respondeu, num tom gélido – se te desses ao trabalho de avisar os teus colaboradores do 
local onde te encontras, não tenho estado propriamente parada à espera que o vírus que desejas surja miraculo-
samente. Enquanto te dedicavas a seja lá o que for de importância maior para a Resistência, nos últimos meses 
eu criei e testei doze estirpes diferentes. E não sei que importância atribuis à vida humana, mas a mim custou-
me ver os teus prisioneiros sofrer durante dias na câmara de inoculação porque o vírus era demasiado lento e 
a agonia era prolongada e miserável. Mas tu nem sequer foste capaz de decretar uma execução misericordiosa!
- Viste alguma misericórdia da parte deles? – perguntou Bruno, exaltado – Alguma piedade para com o nosso 
povo? Um século de escravidão desde o fi m da guerra e continuam a usar-nos como exemplos do seu poder, 
como reservatórios onde aplicar toda a crueldade que precisem de extravasar. E tu sentes pena?
Cecília fi tou-o com um olhar fulminante.
- São humanos! – respondeu – Como tu! Como nós! Que barreiras nos separam deles, se não hesitas em re-
correr aos mesmos meios? Mas não te importa… Claro que não te importa! Não estás lá! Não és tu quem tem 
de os ver a morrer aos poucos, durante dias e dias de tormento intolerável. Não é na tua consciência que se 
agita o peso dessas mortes!
Mal se apercebera de que a fúria a fazia tremer ou sequer de que, inconscientemente, o seu corpo se erguera 
enquanto falava. Não sentia sequer a carícia das lágrimas a deslizar na pele do seu rosto. Bruno, contudo, via 
o seu sofrimento e começava fi nalmente a compreender o quanto a negligenciara.
- Desculpa. – pediu, suavemente – Não me apercebi de que fosse tão difícil para ti.
Cecília respondeu com um gesto negativo.
- Onde estiveste, afi nal? – perguntou – Procurei-te durante horas.
- Interrogatório. – respondeu ele, sucintamente – Temos um recém-chegado.
- Se vai ter o mesmo destino da maioria, - observou Cecília – dispenso saber os pormenores.
Bruno sorriu.
- Difi cilmente. – disse – Foi bastante cooperante. Não devem ser necessárias outras medidas.
- Óptimo. 
Um sorriso gélido ganhou vida nos lábios da investigadora.
- Deves querer saber – observou – que consegui isolar uma nova estirpe. As culturas celulares revelaram um 
processo de necrose rápida e, em todos os testes que fi z, temos os melhores resultados até agora. Sabes o que 
se segue.
Bruno assentiu, preparando-se para reagir uma objecção por parte de Cecília. O que ouviu, contudo, foi para si 
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uma completa surpresa. Havia exigências, claro, mas eram bem diferentes das que esperava.
- Marquei o teste para amanhã – explicou ela – e os preparativos estão em curso. Mas é bom que estejas pre-
sente, ou podes ter a certeza de que cancelo tudo e destruo a estirpe. Não vou viver isto sozinha pela décima 
terceira vez.
- Compreendo. – respondeu Bruno, solene – E estarei lá.

- Entra. – ordenou o homem no interior do gabinete – Estava à tua espera.
Hesitante, o visitante avançou, estremecendo ante o estertor metálico da porta a fechar-se atrás de si. As 
armas dos soldados no exterior pouco tinham feito para o tranquilizar e aquele cenário de quase julgamento 
perturbava-o mais do que ousava admitir. Principalmente porque sabia que uma palavra errada no interior 
daquela sala e passaria de investigador a experiência.
- General Garza. – saudou, rigidamente, forçando o olhar a afastar-se do vulto que o fi tava. Temia não con-
trolar a expressão da repulsa que sentia ante o rosto desfi gurado do ditador, o homem que, depois de um 
acidente de que ninguém conseguia explicar os moldes exactos, mas que se marcara para toda a vida no seu 
rosto, sucedera ao velho líder na governação da Ibéria.
- Cebrián. – respondeu o general, na sua voz monocórdica – Explica-me o que aconteceu no teu departamento. 
Como é possível que o material tenha desaparecido?
O investigador vacilou.
- Não sei, senhor. – admitiu, hesitante – Não estava lá. Os relatórios indicam que um dos vigilantes foi morto 
e que o outro… desapareceu.
Um laivo de fúria incendiou o olhar do general.
- Desapareceu. – repetiu – E procuraste-o?
- Por toda a parte, senhor. Ninguém sabe onde está.
- És um idiota! – exclamou Garza, subitamente colérico – Isso signifi ca que não só admitiste um agente da 
Resistência no teu laboratório, como também o deixaste escapar. Imbecil…
Cebrián não respondeu. Paralisava-o a certeza da condenação iminente, a sentença que, seguramente, seria 
ditada nas próximas palavras do general. Foi, por isso, com surpresa e um alívio relutante que ouviu a pergunta 
seguinte.
- O que levaram? Material virgem ou partes da investigação?
A apreensão regressou ao espírito do investigador ao reconhecer a resposta que teria de dar..
- Meios de cultura, - replicou – material de inoculação e teste… e o registo microbiológico da colónia.
- Como?! – exclamou o general, agora verdadeiramente furioso – Tens a mínima noção do que deixaste perder?
Cebrián assentiu. Claro que tinha. A percentagem e pureza do ar na colónia construída em Marte, bem como 
as precisas quantidades e tipos de microfl ora a inocular no novo meio, entre outros dados de relevância na 
criação de um ambiente habitável. Tudo o que seria necessário para adulterar todo o plano seria modifi car a 
composição de uma das cápsulas de oxigenação que se preparavam para implantar na colónia.
- A única razão para ainda estares vivo – declarou Garza, subitamente – é que preciso do teu trabalho para 
conduzir o envio das cápsulas. É melhor que te assegures de que nada de errado lhes acontece, – concluiu – 
caso contrário, nem imaginas o que te espera.

Pela primeira vez via como era perturbadora para Cecília a necessidade de cobaias humanas na sua investiga-
ção. Via-o nas suas mãos trémulas, nos olhares vacilantes que lançava à ainda vazia câmara transparente, à 
qual estavam ligados os tubos por onde devia circular o ar contaminado. Era uma relutância quase palpável a 
que emanava dos gestos da investigadora, enquanto preparava os últimos pormenores antes da introdução do 
prisioneiro que usariam como cobaia.
Doze vezes tinha passado por aquele processo. Algumas delas tinham sido, inclusive, desnecessárias, já que os 
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resultados dos testes in vitro nem sequer roçavam o limite do satisfatório. Ainda assim, na ingénua esperança 
de que, em corpos vivos, os resultados se alterassem, Bruno insistira na realização daquele teste e, insensível ao 
horror que forçava sobre a sua melhor aliada e, provavelmente, única amiga, levara-a a assistir, por demasiadas 
vezes, a mortes horrendas, capazes de se alojar nos mais mórbidos pesadelos de qualquer ser humano.
- Prossegue. – disse ela subitamente, e a voz tremia-lhe, roçando o limite entre o pavor e a loucura – Está tudo 
pronto.
- Queres sair? – perguntou Bruno, antes mesmo de sentir o ridículo da sua preocupação tardia.
- E quem é que interpreta os resultados para ti? – respondeu ela, mordaz, recordando-o de que, ainda que 
fosse ele o comandante da Resistência e, como tal, uma autoridade a que ela devia submissão, aquele era o seu 
domínio e as ligações emocionais deviam fi car de fora – Prossegue, agora. E despacha-te com isto.
Bruno assentiu, embaraçado. Depois, em resposta a um gesto seu, dois dos seus soldados deixaram o labo-
ratório, para regressar com um prisioneiro que, completamente exposto, se debatia contra as mãos que o 
agarravam.
- Dados base do indivíduo? – perguntou Cecília e, para grande alívio de Bruno, era evidente que era ao assis-
tente que ela se dirigia.
- Cento e setenta e sete centímetros de altura. – respondeu este – Oitenta quilogramas de peso. Todos os pa-
râmetros biológicos analisados e dentro da normalidade.
Cecília assentiu.
- Desbloquear entrada da câmara de inoculação. – ordenou, à medida que as suas ordens eram obedecidas – 
Inserir indivíduo e selar ambiente interior.
Apesar da sua resistência, o soldado foi colocado no interior da câmara e, rapidamente, a porta fechou-se. 
Seguiu-se o ruído das máquinas que, através do sistema de tubagens, purifi cavam o ar no interior do meio de 
inoculação.
- Inserir Thalormis zeta em suspensão aerógena. – ordenou a investigadora e o ruído dos mecanismos alterou-
se, à medida que novo ar era introduzido no interior da câmara, ar que, se tudo corresse segundo o planeado, 
traria àquele indivíduo que os fi tava com olhos suplicantes uma morte rápida. Rápida o sufi ciente para que, 
quando aplicada aos seus verdadeiros objectivos, o inimigo não tivesse o tempo necessário para identifi car e 
neutralizar a causa.
Os olhos de Bruno não estavam atentos ao decorrer do teste, mas à reacção de Cecília. No silêncio expectante 
que se instalara no laboratório, a voz monocórdica do assistente que cronometrava o tempo decorrido desde a 
inserção do vírus era como uma ameaça pendente sobre todos eles.
- Dois minutos.
No interior da câmara, o prisioneiro começava a contorcer-se de dor, como se uma entidade invisível o rasgasse 
por dentro, enquanto uma tosse violenta tomava posse do seu corpo.
- Necrose massiva das vias respiratórias. – comentou Cecília, sarcástica, ao notar o choque no rosto de Bruno 
– Não é uma visão agradável.
Não foi, felizmente, uma provação demasiado longa. Agora que estava ciente das verdadeiras emoções de Ce-
cília, também Bruno experimentava uma viva repulsa ante os seus actos, e era, afi nal, ele o alvo do seu novo 
sentimento. Não tinham, contudo, passado sequer dez minutos desde o início do teste quando o corpo do 
prisioneiro deixou de se agitar e os sensores da câmara indicaram, com um som agudo, a morte do indivíduo.
- Oito minutos e cinquenta segundos após a exposição ao vírus, - anunciou Cecília – os sinais vitais do indi-
víduo cessaram. Deverá seguir-se uma decomposição acelerada do cadáver, à medida que a necrose alastrar a 
todo o corpo. Fase fi nal de testes concluída. Resultados satisfatórios.
Bruscamente, Cecília dirigiu-se para a saída. Quando Bruno a tentou seguir, contudo, ela voltou-se para trás e, 
apesar das lágrimas que lhe molhavam o rosto, gritou, com toda a cólera do mundo:
- Não te atrevas a seguir-me! Já tens o que querias! Agora prepara os teus planos de resistência ou vingança 
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ou o que lhe quiseres chamar e deixa-me no meu canto! Eu já fi z a minha parte…

- Dentro de poucos dias – explicou Bruno aos seus soldados – uma série de cápsulas de oxigenação serão 
enviadas para o espaço e instaladas na colónia marciana. É um processo completamente automático, daí que 
ninguém vá detectar uma alteração na composição do ar até que os primeiros colonos se instalem para o perí-
odo de teste. É a altura ideal para inserir o vírus no ambiente da colónia e dar-lhe-á tempo mais que sufi ciente 
para que a estirpe se multiplique. A vossa missão é, pois, muito clara. Entrar na central de cargas espaciais, 
substituir algumas das cápsulas pelas que acabámos de preparar e sair de lá sem serem detectados. A partir daí, 
a situação passa para as mãos do destino. Entendido?
- Uma pergunta. – interveio um dos enviados – Se estamos a contaminar a colónia com um vírus mortal antes 
dos testes de habitabilidade, isso não permitirá ao inimigo recolher amostras após as mortes dos primeiros 
colonos e inocular uma cura que restaure a inocuidade?
Bruno sorriu, aliviado. Por momentos, julgara que o homem se fosse opor à morte certa dos primeiros inimigos.
- Eventualmente, - respondeu – um antídoto para a nossa estirpe será descoberto. É um facto. Mas, além de 
um tempo de vida muito curto e de uma altíssima taxa de multiplicação, o Thalormis zeta tem uma capacidade 
de mutação superior a qualquer estirpe natural. Quanto tiverem um antídoto para a estirpe actual, já o vírus 
se terá alterado substancialmente. Será impossível habitar aquela colónia durante as próximas décadas. Mais 
alguma pergunta? – acrescentou, apreciando a admiração da audiência ante a infalibilidade do seu plano.
- E se falharmos? – inquiriu outro – Se formos descobertos?
- Nesse caso, - respondeu Bruno – é melhor que guardeis silêncio sobre tudo o que sabeis. Se fordes capturados 
depois das cápsulas implantadas, procuraremos resgatar-vos. Mas se o exército ibérico tiver acesso aos nossos 
planos, então não tardará até que estejamos todos mortos.

Ouvia o rumor das máquinas no silêncio imaculado do laboratório, agora deserto. Apenas ela permanecia ali, 
agora que a sua investigação atingira os objectivos desejados e o vírus que destruiria as vidas de quem ousasse 
entrar na nova colónia estava já pronto a exercer a sua acção letal. Cecília, contudo, não conseguia ver com 
a mesma clareza a necessidade das mortes que havia ajudado a consumar e das que viriam ainda a suceder. 
Acima de tudo, não conseguia viver com a culpa, com a certeza da sua responsabilidade no desfalecer de tantas 
vidas.
Voltou a olhar para os monitores onde, no silêncio da sua solidão, ordenara todos os parâmetros da câmara 
de testes. Seria aquele o último ciclo a consumar-se no interior das paredes que formavam aquele cubículo 
infernal. E, daquela vez, todas as ordens seriam obedecidas sem hesitação, já que as máquinas não tinham sen-
timentos e todo o ciclo fora programado antecipadamente. Não haveria registos nem avaliações dos resultados, 
apenas os dados da sua confi guração corporal e os restos da sua decomposição no vazio da câmara.
- Iniciar ciclo dentro de cinco minutos. – declarou, num tom monocórdico.
Depois, afastou-se lentamente dos monitores e, limpando as lágrimas que lhe molhavam as faces, despiu-se 
meticulosamente e entrou na câmara aberta diante de si.

Seguiram-se dias de sombra e de apreensão no refúgio da resistência. Ainda que fi zesse todos os possíveis 
para surgir perante os seus como o sereno líder que devia ser, o suicídio de Cecília perturbara-o mais do que 
se atreveria a admitir. Por mais que o negasse, amara aquela mulher de consciência superior e a culpa que o 
atormentava era inominável. Não fora ele, afi nal, quem insistira para que ela criasse a maldita estirpe? A quem 
mais poderia atribuir a responsabilidade?
Os seus pensamentos, contudo, não podiam permanecer eternamente com a memória da morta e o som de uma 
porta a abrir-se puxou-o de volta para preocupações mais urgentes. Reconhecia o homem como um dos que 
enviara para implantar as cápsulas de oxigenação e a sombra no seu rosto prenunciava notícias desagradáveis.
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- Conta-me. – ordenou Bruno, evitando prelúdios desnecessários – A implantação das cápsulas falhou?
- Não. – respondeu o homem, e Bruno não conseguiu conter um suspiro de alívio – As cápsulas foram implan-
tadas. Mas um dos nossos foi capturado durante a fuga.
Maldição, pensou Bruno. Uma palavra errada e estariam todos condenados.
- Resistirá a um interrogatório? – inquiriu – Crês que nos comprometerá?
- Mesmo que quisesse voltar atrás – respondeu o homem – não o poderia fazer. Atraiu a atenção sobre si para 
que não fôssemos vistos e, quando nas mãos do inimigo, provocou a própria morte. Simulou uma tentativa de 
fuga e foi mortalmente atingido.
Bruno assentiu.
- Sacrifi cou-se. – murmurou – Por nós. Não será esquecido.
O enviado respondeu com um aceno de concordância.
- Provavelmente salvou-nos a todos. – disse – As naves já partiram e, sem ninguém para nos denunciar, o pro-
cesso de implantação na colónia não deverá ser interrompido. O nosso golpe está completo.
Bruno fi tou-o, pensativo.
- Como se chamava o homem que caiu? – inquiriu, subitamente.
- Diogo. – respondeu o outro – Diogo Negreiros.
- Diogo. – repetiu Bruno – Se realmente fomos bem sucedidos, o nome dele fi cará na nossa história.

Daqui nave de colonização C, população de teste. Acabámos de avistar o espaço da colónia e preparamo-nos 
para entrar. Esperem o nosso relatório dentro de doze horas.
Era já a enésima vez que o general ouvia aquela gravação, em busca de indícios que lhe explicassem o súbito 
silêncio dos colonos. Há muito que as doze horas haviam decorrido, cedendo lugar a dias atrás de dias sem que 
o relatório chegasse. E quando, ainda outra vez, o general retomava o início da gravação, um soldado entrou 
no laboratório, tão obviamente apreensivo que só podia ser portador de más notícias.
- General, - anunciou este, após uma rígida saudação – recebemos uma gravação dos rebeldes.
Custodio Garza fulminou-o com um olhar colérico. A simples menção da resistência era mais que sufi ciente 
para o irritar. Depois, contudo, forçou-se a controlar a fúria e, subitamente gélido, ordenou:
- Envia a gravação para o meu sistema e que ninguém entre nesta sala nas próximas horas.

Caríssimo general Garza… Neste momento, deve estar a perguntar-se acerca do que aconteceu à sua equipa 
de colonos em Marte. Permita-me que lhe responda: morreram. Alterámos a composição das cápsulas de oxi-
genação que tão cuidadosamente inseriu na colónia e acrescentámos-lhe um vírus mortal de nosso exclusivo 
conhecimento. Por esta altura, o vírus já se deve ter replicado mais vezes que as que consegue contar. E se já 
está a planear o envio de equipas para recolher amostras e criar uma cura… Boa sorte. O vírus tem uma das 
maiores taças de mutação alguma vez conseguidas em síntese laboratorial. Se quiser perder o tempo que lhe 
resta a tentar entender o vírus enquanto o que resta do planeta agoniza, sinta-se à vontade. Eu, no seu lugar, 
pensava antes em restaurar as condições de vida na Terra. Porque é neste planeta que vai morrer.

O grito do general ecoou no espaço, furioso e lancinante, uma maldição repetida. Não havia nada a fazer. O 
seu plano caíra por terra.

Semanas depois, a súbita mudança de rumo nos planos da Ibéria era o tema principal de todas as conversas, 
quer entre os bem sucedidos da nação quer entre os obscuros agentes da Resistência. Eram estes, contudo, 
quem mais apreciava esta alteração, não só devido ao papel desempenhado nos acontecimentos, mas também 
às certezas que vinham com a sua pequena vitória.
Continuariam a ser perseguidos como rebeldes que eram e muitos continuariam a morrer na luta pela liberdade. 
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Naquele momento, contudo, sentiam ter alcançado um objectivo primordial: tinham conquistado o direito à 
vida. Porque, enquanto a vida no espaço permanecesse inacessível, seria na Terra, no planeta onde todos eles 
pertenciam, que a luta entre força e liberdade continuaria a decorrer. E na Terra havia espaço sufi ciente para 
todos…

Carla Ribeiro, licenciada em Medicina Veterinária, é natural de S. Martinho de Mou-
ros e nasceu a 20 de Julho de 1986. Premiada em vários concursos literários, marcou 
presença em diversas antologias e outras publicações. Autora dos livros “Estrela 
sem Norte”, “Alma de Fogo”, “Canto de Eternidade”, “Herdeiros de Arasen” (vols. 
I e II), “O Deus Maldito”, “Alma Abandonada”, “Dualidades” (este em co-autoria 
com Susana Catalão), “E Morreram Felizes para Sempre”, “Senhores da Noite”, da 
novela “Pela Sombra Morrerão” e dos e-books “Derivações de Além-Vida”, “Coração 
Selvagem”, “Fragmentos de Sombra” e “Os Passos do Destino” (este em co-autoria 
com Carina Portugal).

Do mesmo autor:
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Inicia-se a contagem decrescente.
Segundos depois, a aceleração brutal cola-me ao assento. Quantos G? Não sei ao certo.
Parto sem saber muito bem como será o regresso. A nave é velha, reparada à última da hora para esta missão 
com painéis isoladores colocados de forma apressada. Quase apostaria que os fi xaram com agrafos e fi ta-cola 
em vez dos rebites de liga de titânio necessários - isso levaria muito mais horas do que as usadas.
O tempo passa silencioso. Trauteio entredentes uma canção cujo nome não recordo.
Larguei o satélite na órbita prevista e vou agora entregar os abastecimentos urgentes à Estação Espacial.
Um alarme na consola. Já o esperava. Desligo o audio e fi ca uma luz laranja piscando como que frustrada.
Contentores entregues na doca. O que raio estaria ali de tão importante?
São agora duas as luzes que piscam alternadamente, dando à cabine um aspecto lúgubre de discoteca de 
província em noite de futebolada na TV.
Mais algumas horas. Aproxima-se a reentrada e as luzes passam a vermelho.
Tenho pena de não ter conseguido falar contigo antes de partir. Não deixei mensagem no teu voicemail, sei 
que nunca as ouves. Volto a trautear a mesma canção e desta vez reconheço-a: David Bowie. Adequado, não 
te parece?
Do intercom saem vozes histéricas. Desligo-o, não me apetece ouvi-los. Sei melhor do que eles o que se pas-
sa. Pela pequena vigia de plexiglass na comporta vislumbrei um pedaço de painel afastando-se lentamente a 
gravidade zero. Bem me parecia que os agrafos não aguentariam ...
Se olhares para o céu verás a minha despedida, vazia de beijos mas plena de luz.
Esta noite serei uma estrela.

Regina Catarino, nascida em 1968 no Extremo Oriente (Macau), chegou a Portu-
gal no princípio de 1971.
Viveu o 25 de Abril sem perceber o que se passava excepto ter saído da escola mais 
cedo ... uma vez que esta fi cava perto do Quartel dos Comandos.

 Trabalha em contabilidade e diz que serve de exemplo a pessoas que acham os 
contabilistas “um bando de mangas-de-alpaca, cinzentões e sem imaginação”.
Sobre a escrita e o que a leva a escrever diz que o faz há muito tempo e só há 

alguns anos se atreveu a partilhar com outras pessoas o resultado dos devaneios literários, em fóruns de lite-
ratura e nos seus blogues. A escrita é acima de tudo um hobby. Entre contas e cálculos, é no que sobra dos 
intervalos para almoço que mais escreve, embora as ideias surjam a qualquer hora... como durante o banho ou 
quando está parada num semáforo. 
 Outros hobbies muito importantes para ela são o desenho e a música. Muita gente lhe diz: Eh, de-
senhas bem, devias ter tirado um curso nessa área! Resposta errada. Para ela, tal como a escrita, o desenho é 
uma forma de expurgar sentimentos e ideias, prendendo-os ao papel. E isso não se consegue fazer com hora 
marcada, prazos limite e seguindo as fi guras de estilo de outros. A música, por sua vez, desperta-lhe a imagi-
nação para novas pinceladas no seu arco-íris pessoal.
Os seus primeiros mini-contos foram publicados no Hyperdrivezine, um fanzine de distribuição gratuita  (in-
felizmente já extinto) dedicado à Ficção Científi ca e editado pela pura carolice e devoção de Ricardo Loureiro.

Space Oddity
fi cção
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João Barreiros
entrevista a

Roberto Mendes - Começando com uma questão 
que já é clássica: o que o fascina na literatura fan-
tástica?

João Barreiros -  Michael Chabon disse em tempos 
que, hoje em dia, toda a literatura é, e será sempre, 
uma literatura de “genre”. Isso signifi ca que o mains-
tream deixou de estar no centro das atenções. Que 
dentro em breve não vai haver mais uma secção única 
para o mainstream nas livrarias e um cantinho reser-
vado para os leitores do fantástico. Um cantinho que, 
os convencionais compradores de livros, costumavam 
olhar de soslaio com um trejeito de desprezo ao canto 
dos lábios. Considerem, disse ele, um universo alter-
nativo onde o que as pessoas mais liam eram roman-
ces de “médicos e enfermeiras”. A literatura intimista, 
aquela que depende mais do estilo do que do plot, 
estaria assim relegada para uma prateleira esconsa ao 
lado da fantasia, horror e FC. Tudo é, pois, uma ques-
tão de perspectiva. Mas Portugal continua a viver num 
universo paralelo relativamente ao resto do mundo. 
Há muito tempo que os académicos, pelo menos os 
académicos portugueses, apenas aceitam nas faculda-
des o género limitativo da literatura dita clássica. Ou 
seja, aquela que terminou nos fi nais do séc XIX. Depois 
disso, dizem eles, não há mais “literatura”. O António 
Lobo Antunes ainda há pouco afi rmou que, quando 
escreve livros, não quer saber do plot para nada. Ainda 
é difícil falar de FC a um professor universitário, sem 
despoletar nele uma profunda sensação de choque . A 
maior parte vive ainda no passado, nos bons anos vin-
te de um outro século, onde estes múltiplos géneros, 
aventuras, horror, fantasia, fantástico, policial, guer-
ra, espionagem, western apenas apareciam publicados 
nas revistas em papel barato, ditas “pulp”. A critica 
continua a não falar. Não existe por aqui uma úni-
ca livraria especializada. As colecções de FC deixaram 
de ser publicadas por falta de leitores. E quando um 
autor do mainstream publica algo que se aproxima 
vagamente do género, nunca se esquece de afi rmar 

que, embora a sua obra pareça FC, não o é de certe-
za, será antes uma metáfora de qualquer coisa muito 
mais séria...Mesmo assim continuo a preferir algo com 
plot, do que qualquer coisa sublimemente escrita mas 
onde nada, absolutamente nada acontece no decorrer 
de 300 páginas. Assim gosto do género FC pelo amor 
à ciência e tecnologia (uma literatura que se compraz 
na razão) e no terror (uma literatura que se compraz 
na emoção). A fantasia, quando original (Vance, Mi-
chael Shea, Steven Erickson, Mary Gentle, Liz Williams, 
para só citar alguns exemplos)pode dar-nos uma visão 
cínica e violenta, daquilo que nunca poderá aconte-
cer. O problema está, uma vez mais, na maioria dos 
editores portugueses que resolveram apenas publicar 
fantasia juvenil, politicamente correcta, onde as for-
ças do Bem vencem inevitavelmente as forças do Mal. 
É uma forma literária profundamente conservadora, 
quase reaccionária. Ainda mais pelas nefastas conse-
quências que estas publicações possam ter a nível de 
mercado. Quem visite os escaparates de uma qualquer 
livraria poderá certifi car-se que a FC desapareceu de 
todas as bancadas. Que só restam capas de fantasia 
onde jovens feiticeiros transformam o mundo com um 
mero gesto casual das suas varinhas mágicas. Ou en-
tão onde dragões cospem fogo sem que ninguém se 
preocupe em explicar como é que o fogo se gera no 
interior de estômagos de carne. O facilitismo tomou 
conta do mercado. Um género marginal, fantasia-pa-
ra-crianças-até-aos-catorze-anos ascendeu ao púlpito 
da anomia cognitiva. Todos os outros géneros foram 
progressivamente sufocados. Céus, o “horror” não se 
limita a mordeduras de vampiros pálidos e adolescen-
tes. O horror é algo muito mais potente do que isso: 
massacres no Ruanda, um tsunami a varrer vítimas in-
cautas, a crueldade de uma ditadura que nos lança 
para um estádio de futebol. Infelizmente os editores 
partiram do principio que só os jovens lêem. E que 
as raparigas lêem mais do que os rapazes. E que não 
vêem um vampiro como um predador, mas sim como 
o ideal romântico de sexo sem penetração. 
   Felizmente disponho de uma biblioteca de mais de 
50.000 livros. Felizmente que consigo ler em língua 
estrangeira. E embora este fenómeno de estupidifi ca-
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ção do mercado não esteja apenas limitado a Portugal, 
pelo menos lá fora ainda há quem escreva e publi-
que obras de tanta qualidade que me fazem ranger os 
meus dentes de autor de inveja.

- Como vê o estado actual da literatura fantástica 
portuguesa?

Não sei se existe literatura fantástica portuguesa. Do 
género chamado FC, não existe de todo, claro. Os 
autores que ganharam o prémio da Caminho, na sua 
maior parte apenas escreveram o livro pelo qual foram 
premiados. Escreveram esse e depois desapareceram 
nas trevas. Nem sequer tiveram tempo de melhorar 
um possível projecto. Toda a restante literatura dita 
“fantástica” é, alegadamente adolescente, escrita por 
autores adolescentes para adolescentes.  Infelizmente 
é escrita sem conhecimento algum do que fi cou para 
trás. Estes jovens autores não conhecem Peake, Spra-
gue de Camp, Clark Ashton Smith ou William Hope 
Hodgson. Para já não falar de Moorcock ou Robert 
Howard. E por não os conhecerem, repetem ad náusea 
o que eles já disseram e bem melhor. Escrevem assim 

sem raízes, sem herança de um passado fabuloso que 
muito os ajudaria a melhorar o que fazem. E quando se 
lhes pergunta quais foram as fontes que mais os inspi-
raram, não citam autores, não citam livros, mas apenas 

fi lmes e jogos. Deveria haver mais revistas, revistas a 
“sério”, com qualidade gráfi ca, que publicassem auto-
res estrangeiros. Deveria haver livrarias especializadas 
onde os livreiros fossem capazes de recomendar obras 
de qualidade ao visitante. Deveria haver mais criticas 
nos jornais, criticas a sério que separassem o trigo do 
joio e que explicassem o porquê dessa escolha. Deveria 
haver colecções de FC, fantástico, fantasia horror, pelo 
menos algumas que tivessem a coragem de optar pela 
radicalidade das escolhas, mesmo correndo o risco de 
algumas vezes perderem dinheiro. 
Mas quem é que se atreve, no estado em que as coisas 
estão?
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▶João Barreiros entre fãs.



- Publica agora pela Gailivro uma antologia 
com o nome de um conto célebre da sua obra. 
O que podemos esperar desta antologia? Novos con-
tos e novelas ou uma compilação de textos antigos?

A minha nova colectânea pretende recolher todos os 
contos que não apareceram no CAÇADOR DE BRIN-
QUEDOS e todos aqueles que fui publicando ao longo 
destes anos em edições online ou outras em papel, 
quase invisíveis aos olhos do grande público. Terá uma 
novela original, escrita especialmente para esta edição, 
UM HOMEM E O SEU GATO, a incluir no grande ciclo 
da sinistra Fortaleza Europa. É um volume bem grosso 
e pesado, com mais de 500 páginas. Livro que eu re-
comendo a quem gosta do que escrevo, ou mesmo dos 
que não gostam, para poderem atirá-lo à minha cabeça. 
Nele inclui o polémico FANTASCOM, que decerto fará 
espumar pela boca todos os amantes da fantasia infan-
to-juvenil. Deleitem-se com ele ou odeiem-no à vossa 
vontade, mas por favor não lhe fi quem indiferentes.

- Sendo esta uma publicação voltada para os novos 
autores, que conselhos pode deixar para todos eles?

Leiam muito. Permanentemente. Saboreiem o bom 
trabalho dos outros. Não se repitam. Inovem. Não 
reinventem a roda ou a pólvora. Façam mais e diferen-
te. Mas escrevam, escrevam, escrevam, pois só lá para 
os vinte e tal anos vão começar a adquirir uma pita-
dinha de maturidade para poderem ver publicadas as 
vossas obras. Até lá tenham paciência. Não é vergonha 
nenhuma percebermos que ainda não estamos prepa-
rados. Estas edições de autores juvenis, publicadas sem 
rei nem roque, são o pior que se poderia fazer a um 
jovem autor. Meter-lhe na cabeça, apenas por razões 
editoriais, de que já é bom, quando afi nal ainda não é. 
Vejam primeiro como os outros o fi zeram e não se es-
queçam de que eles, os grandes autores do género, fo-
ram inicialmente rejeitados. Sejam humildes. Percebam 
onde falharam. Corrijam-se. E entretanto peçam a to-
dos os santinhos que consigam encontrar pela frente 
um editor “honesto” que tenha a paciência imensa de 
apontar os vossos erros.
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Num tempo em que a memória cada vez mais é uma 
quimera, recordo aqui Romeu de Melo, de seu nome 
completo Romeu Correia de Carvalho e Melo, nascido 
em Alcáçovas, em 12 de Abril de 1933 e falecido no 
Carregado, corria o ano de 1992. Recordo-o por uma 
razão fundamental, sermos amigos e por considerar a 
amizade um bem essencial, sendo este um sentimento 
quase desaparecido, em vias de extinção, tal como o 
estão conceitos como a honra e a ética e sobretudo 
a memória. 

Claro que outras razões como ser o último fi lósofo 
português, segundo alguns especialistas na área, ter 
sido editor, escritor e ensaísta, são também funda-
mentais para que tenha feito esta escolha e sobretudo 
por o considerar o pai da fi cção científi ca portuguesa. 

Na realidade ele escreveu um largo número de con-
tos de fi cção científi ca, tendo publicado uma dezena, 
uma boa parte deles na colectânea Não lhes faremos 
a vontade, em 1970, assim como dois romances, “AK”. 
A Tese e o Axioma, publicado no Porto em 1959 e A 
Buzina, em 1972, para além de ter organizado e pu-
blicado, a antologia Alguns dos Melhores Contos de 
Ficção Científi ca, em dois volumes, no ano de 1978. 
Bastaria isto para ser fundamental e incontornável a 
sua importância como autor de fi cção científi ca e não 
ter caído no total esquecimento a sua existência. 

É, assim, assustador verificar que o pai da ficção 
científica portuguesa é um completo estranho quando 
goglado, o que hoje corresponde a nunca ter existido.

Economista de formação e profi ssão, foi adminis-
trador de algumas das grandes empresas nacionais, 
como a Trefi laria e Cordoaria Nacional, Romeu desde 
muito cedo se sentiu atraído pela fi cção científi ca, de 
tal modo que foi quando frequentava Economia no 
Porto que publicou o seu primeiro romance, curio-
samente no ano em que nasci, sendo este de fi cção 

científi ca, apesar de estribado no romance fi losófi -
co do século XVIII. Anos depois quando o conheci 
esta coincidência era motivo de brincadeira. Estanho 
é também ter o contacto entre dois portugueses, ter 
vindo através de um francês e um brasileiro que me 
remeteram para Paris e a Isabel de Meireles. Mais uma 
vez, o encontro com alguém que vivia ao nosso lado, 
chegava de fora. É uma espécie de maldição que atin-
ge em vida e se prolonga depois da morte.

Qualquer autor obscuro e irrelevante consegue umas 
dezenas de entradas numa pesquisa na net. Romeu de 
Melo, não consegue mais de uma dezena de entradas 
e um total de umas 15 linhas.

Com forte ligações ao movimento surrealista, sobre-
tudo a nomes como Isabel de Meireles, Dórdio Gui-
marães, Natália Correia, Cruzeiro Seixas e Mário-Hen-
rique Leiria, nem assim o seu nome  aparece referido 
em lugar algum.

Senhor de uma importante obra fi ccional, sobretudo 
no género que nos interessa, a fi cção científi ca, mas 
também um importante fi lósofo com um largo con-
junto de obras de que destacarei A evolução Humana 
(1965) e Refl exões de que saíram 3 volumes, tendo o 
primeiro sido publicado em 1981 e ainda como cro-
nista em variadíssimos jornais e revistas desde 1959, 
tendo compilado e publicado algumas delas em 1983 
sob o título de O Reino Original. 

Como se não bastasse a sua obra alvo de estudo nos 
EUA, por Timothy Brown Jr., professor na Universi-
dade do Arizona, sendo alguns dos seus contos de 
estudo obrigatório na cadeira de português. 

Também na Eurocon’86 que decorreu em Zagreb, foi 
apresentada uma comunicação sobre a sua obra. 

Viu também contos os seus Já Sabíamos Tudo (Nous 

Memórias da Ficção Científi ca
não-fi cção
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savons tout) e O Estranho Caso de José Olímpio 
(L’Étrange Sacrifice de José Olímpio) publicados na 
Bélgica e no Canadá, respectivamente na revista Ides 
et Autres nº 6 (1976) e Imagine nº 4 (1980).

Para além de todo isto, o que mais recordo são os 
longos passeios no enorme pomar, após o pequeno-
-almoço, na quinta onde ele vivia no Carregado, onde 
todos os assuntos eram abordados, com particular in-
cidência na literatura, cinema e fi losofi a. Enquanto se 
deambulava iam-se saboreando os frutos acabados de 
colher. Depois ia-mos até à sua livraria/sala de traba-
lho e ele mostrava-me os seus últimos trabalhos, pro-
jectos e depois de muito instado a correspondência 
que tinha trocado e em muitos casos trocava ainda, 
com muitos dos principais vultos da cultura portu-
guesa e europeia e com alguns dos homens de topo 
da fc internacional, como Simack ou Farmer. Era um 
homem jovial que adorava a vida e viajar era umas 
das suas paixões. Relembro com imensa saudade este 
momentos e muitas das histórias que sobre o meio 
cultural que ele tão bem conhecia, contava, o mais 
das vezes pouco edifi cantes. A hipocrisia era uma das 
coisas que mais abominava, mas mesmo assim não 
deixou de comparecer, mais que uma vez aos encon-
tros da Trindade, porque era importante “juntar a 
malta da fi cção científi ca”. Um dos últimos projectos 
que o animou foi a edição de contos seus na Omnia, 
em 1988/89.

Quero acreditar que tudo isto é uma infeliz conjuga-
ção de factores nefandos, mas não deixa de ser estra-
nho que a costumeira necrofi lia cultural nacional não 
o tenha absorvido e recuperado, como tem feito com 
tantos outros. Será que esta excepção se deve a ter-se 
assumido como escritor de fi cção científi ca?

De uma coisa estou certo, ao contrário de muitas, a 
sua obra resistirá ao crivo do tempo.

In Memoriam

João Aguiar
1943 - 2010
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Assim que o seu corpo se materializou na superfície cinzenta e desolada sentiu os efeitos daquele lugar. O 
fl uxo de informação artifi cial que se entrosava com os seus neurónios foi imediatamente afetado. A realidade 
mental, alimentada pelo femtoprocessador cirurgicamente implantado na nuca, ainda lhe mostrou um alerta 
antes de se encerrar completamente. Instintivamente, levou a mão à cabeça. Um gesto estúpido, ilógico e 
desnecessário. A fricção do tecido orgânico que lhe cobria as mãos e a cabeça não aliviou a dor associada à 
descarga neuropática provocada pelas interferências magnéticas da região. Cerrou os olhos com força. Por um 
ínfi mo momento a sua percepção era um universo de escuridão. Era a primeira vez, desde que evoluíra o seu 
cérebro, que passava por algo semelhante. Naquele curto período em que olhava o negro da parede interna das 
suas pálpebras sentiu-se despojado de sentidos. Ele era apenas os seus pensamentos sem forma ou textura. A 
sensação de insegurança foi tremenda e assustadora. 
 A força que exerceu para abrir novamente os olhos foi, também ela, exagerada. O brilho intenso e 
não fi ltrado do sol incomodou-o. Ordenou ao seu uniforme vivo para alterar a pigmentação. Olhou em redor, 
os seus 3 colegas, equidistantes dele próprio, assumiam também uma coloração acizentada que se mesclava 
com o ambiente circundante. Preocupava-o aquela rudimentar armadura. As simbioses de tecidos vivos para 
fi ns militares tinham sido abandonadas há várias décadas. As ligas carbónicas, manipuladas via realidade men-
tal, eram muito melhores. Conferiam mais proteção, maior rapidez de resposta e muita mais variedade quer 
defensiva, quer ofensiva. No entanto, a missão em causa não permitia o uso de qualquer recurso eletrónico, 
computadorizado ou cibernético. Na prática, era como se regredissem 30 anos.
 Nuvens cinzentas que lembravam grandes continentes de terra branca deslizavam sobre um mar que 
em tempos fora azul. A sobrecarga ambiental pintara o céu de um cinza pálido, triste e desesperante. Halley 
nunca vira o céu azul. Também nunca o vira com qualquer outra cor pois esta era a primeira vez que estava 
neste planeta e esse aspecto era-lhe totalmente indiferente. O que o preocupava era a possibilidade de chuvas 
ácidas. A última previsão não o indicava mas aquele local tinha uma elevada probabilidade de imprevisibilidade 
e o seu esquadrão não estava preparado para tal evento atmosférico. A corrosão era mais um dos pontos fracos 
do tecido simbiótico. 
 À sua volta, três pares de pés, calcaram nervosamente a neve suja. Ao ouvir aquele som áspero e seco, 
sentiu a ansiedade que se instalava nos seus homens. Nunca trabalhara com eles mas era chefe de esquadrão há 
mais de 5 anos e conquistara arduamente toda a experiência que detinha. Rodou o corpo e encarou-os. Eram 
todos altos, bem constituídos e muito jovens. Não deviam ter mais 50 anos. Exalavam força, poder, agilidade 
e aquela invencibilidade própria de quem é novo e pensa que viverá para sempre. Halley não racionalizava que 
seria esta missão, apesar das evidentes condicionantes, a estalar-lhes a redoma. Contudo, determinou acres-
centar-lhes alguma carga aos 9,8 kg/minuto de aceleração gravítica que sentiam à superfície deste planeta. A 
sua vida militar ensinara-lhe que o resultado de prever e actuar era mais positivo do que viver e reagir.
 – A missão parece simples. – disse para os três soldados. O seu tom de voz propositadamente elevado 
para se sobrepor ao silvo provocado por um vento rasteiro que obrigava partículas de neve a dançarem-lhes 
caoticamente entre as pernas - Todos apreendemos o relatório e sabemos ao que vamos. Mas as coisas só são 
simples se as tornarmos simples. Não temos realidade mental. Não temos as armas que usamos normalmente 
nem os indutores físicos. Tudo aquilo de que dependemos lá fora aqui não funcionará devido ao campo mag-
nético. Grande parte do nosso treino não terá utilidade e teremos de confi ar nos nossos sentidos e instintos, o 
que como sabemos, nunca resulta na perfeição.

Cometas Extintos
fi cção



fantástico - JU
N

 | JU
L

27

Halley parou de falar e clareou a armadura na zona do olhar. Duas órbitas negras perscrutaram cada um dos 
soldados. O seu olhar geneticamente alterado era, de facto, intimidante. Não só pelo incómodo que se sentia 
ao encará-lo como pelo que representava. Os membros da “Íris Negra” eram a diminuta elite que nascera du-
rante a guerra da Expansão. Um parto de sangue e sofrimento que originara soldados inigualáveis. Os preda-
dores do topo da cadeia militar.
 O Mcnaught foi o primeiro a quebrar o contacto visual. Os seus olhos desviaram-se nervosamente por 
detrás da sombra protetora da sua máscara orgânica, mas o que o denunciou foi o ligeiro movimento da mão 
que segurava arma em frente ao peito.  Apesar do tecido segregar um polímero aderente para garantir que o 
soldado nunca perderia o contacto com a arma, McNaught obrigou-se a ajeitar a pega como se arma fosse a 
âncora que o impedia de ceder perante o furacão opressivo do olhar de Halley.
 – Estamos perto do alvo. – continuou Halley, satisfeito com a total atenção dos seus subordinados. – 
A estimativa é de 5 horas até à base dos dissidentes. Vamos penetrar. Eliminar qualquer resistência e destruir 
o alvo. A prioridade é a destruição das instalações com o máximo de furtividade e rapidez. Este será o local de 
recolha e temos 12 horas para aqui voltarmos. Depositem os sinalizadores e depois vamos avançar silenciosa-
mente em formação hexagonal. McNaught é o vértice esquerdo. Halle Bop o direito, o Shoemaker o traseiro e 
eu o dianteiro. Nada de ideias, pensamentos ou hipóteses. Concentração máxima e o extermínio executa-se em 
7 horas. O Halle Bop assumirá o comando se eu for eliminado.
 Iniciaram a marcha contra o tal vento que, incansável, contribuía para aridez daquele deserto de gelo 
e frio. A temperatura era de 20 graus negativos mas os soldados estavam temporariamente protegidos. Pelo 
menos até os substratos das reacções metabólicas e exotérmicas do ser simbionte que os recobria se exaurirem. 
De cabeça baixa, braços apoiados na armas, relíquias com mais de 20 anos, e olhos fi xos no horizonte avança-
ram quase invisíveis através do cenário cinzento e descaracterizado. 
 Muitos quilómetros acima, numa estação militar do tamanho de um asteróide, o progresso da missão 
era monitorizado de todas as perspectivas e ângulos. Possibilidades eram recalculadas ininterruptamente. A 
última previsão indicava uma taxa de sucesso de 78%. A lógica regia toda a operação militar e os mesmos 
funcionários que a controlavam e analisavam, simultaneamente, orientavam outros projectos naquele planeta. 
Os seus cérebros, evoluídos e alicerçados nos melhores processadores que a ciência consegue criar, debitam 
ordens e projecções em múltiplas e paralelas realidades mentais. Petas de dados a serem gerados para recriar 
aquele mundo à imagem da universalidade dos Humanos. Aquele planeta, anteriormente rico e diverso, era 
quase totalmente desprovido de vida. Os habitantes que ainda sobreviviam tinham, segundo as estimativas, 
uma esperança de vida na ordem das 7 horas. Nessa altura, o processo de transformação estaria quase com-
pleto e aquele corpo celeste seria um perfeito servidor de proporções planetárias e auto-sufi ciente em termos 
energéticos. As certezas desse previsto futuro seriam geradas pela missão que os quatro soldados encetavam.
Caminhavam há 3 horas e 18 minutos. Não chovera ácido mas não se podia afi rmar que a alternativa era me-
lhor. Um nevão compacto abatera-se sobre eles e tiveram de abandonar a formação anterior. Seguiam agora em 
fi la. Quatro bonecos de neve que esforçadamente ganhavam um metro de cada vez. O uivo do vento dominava 
a conversa e eram obrigados a fi car sós com os seus pensamentos. Sentiam a falta das realidades mentais onde, 
paralelamente, podiam continuar concentrados na marcha inexorável enquanto analisavam logicamente a situ-
ação, reviam os dados da missão e comunicavam uns com os outros sem necessitarem de falar.
 Halley deu por si a desejar estar de volta à base militar com a missão concluída e já pertença do 
passado. Sem se aperceber, imaginou-se no seu tanque privado de gel  regenerador. Cada célula em estâse e a 
recuperar estruturas moleculares que asseguravam uma cada vez maior longevidade da raça humana. Resguar-
dado na realidade mental, a processar e analisar experiências que, ao contrário do corpo físico, lhe garantiam a 
quase eternidade. Contudo, no presente, a neve redemoinhava à sua frente numa dança hipnótica e a visibili-
dade era de poucos metros. O negro do edifício surgiu, de repente, na brancura opaca. Halley cerrou os dentes 
e blasfemou internamente pela breve abstração que, insidiosamente, lhe retirara a concentração e embotara os 
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sentidos. Levantou a mão e os soldados atrás de si pararam. Sentiu que um deles esbarrara noutro. Pelos vistos 
não era o único distraído. Esta postura era inadmissível e a missão estava a tomar contornos imprevistos que 
poderiam tornar-se um verdadeiro problema. Através de gestos ordenou uma revista ao edifício que parecia 
uma base meteorológica ou de comunicação. Segundo o relatório eram comuns nesta zona e possuíam uma 
probabilidade muito elevada – seriam 93%? – de estarem abandonadas.
 As quatro manchas cinzentas dispersaram velozmente na direcção da estrutura, deixando atrás de si 
um rasto de gelo pisado. A busca não durou mais de 30 segundos. Era um edifício pequeno, térreo, com 3 ou 
quatro divisões. Estava, efectivamente, vazio e em tempos fora um posto avançado de comunicações, possi-
velmente, da base que eles iriam atacar e destruir. Concentraram-se no átrio de entrada. As portas deslizantes 
estavam emperradas e a neve, impelida pelo vento, entrava e saía sem dar satisfações. O local tinha sido pilhado 
e estava de tal modo destruído que a diferença de temperatura quase não variava quando comparada com o 
exterior. Apesar de abrigados da tempestade, que parecia não abrandar, Halley não queria permanecer ali muito 
tempo.
 – 10 minutos de pausa. Alimentação e necessidades como prioridade. Concentração no topo. Nada 
de distracções. – assim que acaba de dar as ordens, e já McNaught retirava de um compartimento nas costas a 
ração de combate, surgem na porta duas sombras escuras recortadas contra a estática branca e indefi nida. Ti-
vessem as realidades mentais activas e o surgimento do primeiro pé na ombreira teria despoletado uma reacção 
imediata e de velocidade sináptica. No entanto, munidos apenas dos sentidos inatos de um humano, os solda-
dos demoraram algum tempo a aperceber-se da presença de estranhos e ainda mais a puxarem das armas para 
dispararem. Halley, o mais versado e experiente em combate, disparou primeiro. Uma rajada ascendente que 
despedaçou a zona abdominal do primeiro indivíduo numa explosão vermelha. As restantes balas implodiram 
sob a forma de pequenas crateras na parede. Ao disparar, Halley ordenou a Halle Bop para lançar uma granada 
neural através da porta, mas fê-lo mentalmente como se estivessem num ambiente normal de combate. Halle 
Bop e os restantes não se lembraram da granada e dispararam tal como Halley na direcção dos inimigos. As 
balas desfi zeram-se na porta e na parede, que por serem externas, eram reforçadas e mais resistentes. Um braço 
surge célere, na esquina da porta, e nova rajada é disparada, desta feita em sentido contrário. Pequenas nuvens 
verdes surgiram no local em que as balas acertaram.
 – ÁCIDO! – grita Halley que se lança para a frente e na direcção do chão com a arma a disparar para 
o ângulo crescente da porta entreaberta. Embate no chão e rebola em direcção a uma das paredes. Distingue 
um vulto a ser coberto pelo manto da tempestade, aponta a arma e descarrega-a num padrão circular.
 – Shoemaker! Vai ver se acertei no outro e verifi ca se há mais. – grita para o soldado que estava mais 
perto e, aparentemente, incólume. Shoemaker demora alguns segundos a reagir até seguir de arma em riste lá 
para fora.
 Halle Bop estava morto. Quem quer que fosse o inimigo estava bem apetrechado para lidar com eles. 
Munições de ácido concentrado. Ideais para armaduras de tecido orgânico. Uma das balas acertara-lhe junto 
ao ouvido direito. O ácido deformara-lhe a cara para lá de qualquer reconhecimento. Já o McNaught fora 
atingido na perna e gemia, encostado a uma parede. Um coto de carne fumegante era o que restava do seu 
membro e a dor toldara-lhe a racionalidade pois, aparentemente, esquecera-se de utilizar os analgésicos. Halley 
retirou um penso do seu compartimento dorsal e colocou-o na réstia de coxa de McNaught. O esgar e gemidos 
interromperam-se quase imediatamente.
 – McNaught, sabes o procedimento. – disse Halley.
 O outro devolveu-lhe silêncio e não se atreveu a encarar o negro que se adensava no olhar de Halley.
 – Tenho de ter a certeza e se não o fi zeres faço-o eu.
 – Eu não quero morrer! 
 O grito pareceu abafar o ruído da tempestade lá fora. Halley, com um sentimento de insegurança a 
invadir-lhe o raciocínio, levanta a arma à altura da cabeça de Mcnaught que começou a soluçar baixinho. De-
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morou cerca de 10 segundos a pressionar o gatilho. 10 segundos em que várias lágrimas rolaram pela face do 
outro homem, frágil e desesperado. Já não é um soldado. Assegurou-se a si próprio, Halley. Os soldados não 
choram e, quando incapacitados, suicidam-se para não comprometerem o sucesso da missão. Mas na verdade, 
também Halley sentiu uma sensação inusitada de arrependimento quando virou as costas a McNaught. Um fi o 
de sangue escapava-se de um recém-criado orifício no crânio e dissolvia as lágrimas que haviam cristalizado 
na pele arrefecida do homem morto.
 Num passo rápido Halley encosta-se á porta. Shoemaker ainda não aparecera o que não era de todo 
bom sinal. Espreitou num movimento rápido de cabeça. Foi como se a tivesse posto num tanque de leite sinté-
tico. A visibilidade era mínima e o vento intensifi cara-se. Passou por cima do cadáver do que inimigo que tinha 
alvejado e avançou para o interior da tempestade. Cada passo cravava-se no solo com o auxilio de pequenos 
ganchos que obrigara o uniforme a produzir. Avançou cinco metros, auxiliado pela memória, e vislumbrou um 
corpo no chão. O branco acizentado da neve poluída cobria já parte do cadáver mas havia algo que não batia 
certo. O indivíduo que alvejara parecia ter 4 braços. Mais uma metro e percebeu o terrível erro. Virou rapida-
mente o corpo na direcção oposta ao do corpo de Shoemaker que jazia por cima de um outro. Blasfemou en-
tredentes quando uma pequena bola preta aterrou na neve junto aos seus pés. A descarga neural transfi gurou 
o cenário de um branco cegante para um preto ausente.
 Acordou, confuso, mas combateu a urgência de abrir imediatamente os olhos. Leu o ambiente envol-
vente com os outros sentidos. Estava nu, deitado numa superfície metálica e fria e tinha os membros presos. 
A boca estava seca e sentia algo ressequido e malcheiroso no queixo. Vomitara, possivelmente fora drogado. 
Ouvia pessoas à sua volta. Respirações pesadas. Esforçou-se para raciocinar logicamente mas o facto de só ter 
um cérebro à disposição mostrava-se insufi ciente para lidar com as emoções que vivera nas últimas horas.
 – Acorda! – o grito fez eco numa estalada que recebeu na face direita.
Abriu os olhos. Estava numa sala escura e várias caras, barbudas e magras, olhavam para ele num misto de 
contentamento e consternação. Era um expressão enigmática e foi isso que ocupou a atenção de Halley até ser 
novamente  chamado para a realidade.
 – Estou a falar contigo! – o movimento da mão, puxada atrás para ganhar energia cinética, fi cou sus-
penso quando Halley encarou o homem que gritava. As duas órbitas negras ainda impunham respeito, mesmo 
com o seu dono atado e indefeso.
 Já sabemos tudo sobre ti e sobre os teus. Contaste-nos o que era preciso durante a tua soneca. – as 
palavras do homem confi rmaram-lhe as suspeitas. – Mas temos de te dizer duas coisas. Primeiro, os teus ho-
mens estão mortos. Segundo, vamos deixar-te voltar para junto do teu exército com uma mensagem: A de que 
não vamos desistir deste planeta! Não vamos nunca desistir da nossa casa! E se pensam que, depois de vocês e 
a vossa ânsia pelo poder terem destruído a pouca vida que aqui resta, ainda o vão usar como armazém para os 
espólios da vossa guerra mesquinha estão muito enganados! Vamos resistir e dizimar tudo o que aqui deixarem 
tal como vocês o fi zeram no passado. Aqui estamos protegidos da vossa tecnologia e armas. A mãe natureza 
que vocês repetidamente violaram e profanaram ofereceu-nos os meios para resistirmos ao vosso parasitismo 
e putrefação. Diz aos teus líderes que na Terra a única coisa que vão encontrar é uma enorme e terrível árvore 
de ódio e morte, cresceu a partir da semente podre que eles plantaram e é alimentada pela nossa força e raiva. 
Diz-lhes mais. Diz-lhes que não suportaste o que viste aqui. Diz-lhes que a tua percepção, as tuas múltiplas 
realidades foram insufi cientes para o que aqui encontraste e que por isso viverás para sempre na mais negra e 
opaca escuridão.
 Limpou o cuspo acumulado nos lábios com o antebraço e esticou o outro para um dos homens que 
ladeavam a mesa onde Halley jazia imobilizado. Ele não emitira qualquer som e o seu olhar permanecia inque-
brável perante os inquisidores. Um brilho metálico e repentino invade-lhe o campo visual. Uma pinça, longa 
e comprida aproxima-se do seu globo ocular e o olho esquerdo assiste ao arrancar do seu irmão da face que 
sempre fora a sua habitação. Halley geme de dor enquanto o homem aperta a pinça esmagando-lhe o olho 
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direito num espremer de fl uidos nojentos e viscosos que lhe escorrem para a boca e pescoço. Momentos depois, 
o olho esquerdo sofre o mesmo destino. Desta vez, Halley grita e a escuridão apodera-se, totalmente, dele.
 Na estação militar, que continuava omnipresente na órbita do planeta Terra, os mesmos funcionários 
que haviam projetado o sucesso da missão de Halley mantinham o fl uxo constante de informação e preparavam 
já um maciço e dispendioso ataque ao reduto de resistentes no Pólo Norte. As projeções desta nova operação 
militar começaram a ser transmitidas e repetidas probabilidades na ordem dos 99% obliteraram completamente 
a última estimativa de sucesso para a missão de Halley e dos seus soldados. A anterior projeção de 0% perdeu-
-se irremediavelmente no fl uxo contínuo de dados.

O meu nome é Pedro Pedroso, sou Farmacêutico e tenho 29 anos. Nasci em Lisboa no dia 23 de 
Janeiro de 1981 
e actualmente vivo no Campo Grande. 
Sou um sonhador optimista e insisto assumidamente no pleonasmo. Adoro ler mas custa-me imenso 
escrever. 

No entanto, poucas coisas me dão mais prazer que terminar um projecto de escrita. É como cortar a linha da meta 
depois de uma maratona com uma mochila cheia de pedras às costas.
Actualmente, nos tempos livres, corro atrás do tempo (que é sempre) perdido e apaziguo panteões lendo clássi-
co atrás de clássico da literatura mundial. Tenho como objectivo pessoal escrever e editar um livro. Tenho uma 
imensa difi culdade em terminar projectos pessoais pois facilmente os acumulo em devaneios de auto-enfatuação 
criativa. Prezo, estimo e dedico-me ao meu “Daytime-Job” o que não me impede de procurar um “Harry Potter” 
por entre os documentos de word que se me acumulam na pen-disk. 

Memogramas  

I

 As fi nas gotas de água escorriam pela parede e molhavam-lhe lentamente as mãos. Hipnotizada, Ale-
nian olhava para os próprios dedos molhados, sentindo o frio da parede no peito. Ele esforçava-se por fazer boa 
fi gura; com as grossas mãos a segurar a sua anca dava-lhe ritmados apertos contra a parede. O cheiro doce da 
erecção estava mais forte que nunca.
 Tentava perceber como é que, do primeiro encontro naquele mesmo beco, tinham chegado ao segun-
do. Por várias vezes ela tinha-lhe sentido o cheiro da excitação, quer em reuniões de planeamento de missões, 
quer na execução das mesmas, onde, o mais das vezes, interferia na sua capacidade olfactiva, fazendo-a certa 
vez, quase perder um rasto. Ao sair do serviço ele abrandara o passo e ela por desfastio, tinha acolhido de bom 
grado a ideia de um encontro casual. 

Aleninan
fi cção
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  Não esperava era que no dia seguinte ele estivesse encostado à ombreira da porta à espera que ela 
terminasse de inserir todos os memogramas referentes à ultima missão e terminasse os relatórios. A noite tinha 
sido longa para ela. Tinha tentado apanhar por três vezes o mesmo odor, mas a altura do ano era péssima. O 
cheiro do cio dos gatos era demasiado forte. Assim como os becos, por onde tinham procurado, eram demasiado 
frequentados para conseguir algo defi nitivo. Havia, além disso, algo de estranho e azedo naquele cheiro, como 
que mutado, mas contudo identifi cativo. 
 Sentiu as mãos apertarem com força a anca, sinal de que ele terminara e saiu do transe. Contou até 
três para lhe dar tempo a se compor, e num movimento rápido deslizou de entre ele e a parede, libertando-se, 
da pressão. Com uma mão apanhou a sua saca, com a outra alisou a saia e começou a andar rapidamente. 
 - Não vás sozinha - ouviu-o dizer a meia voz. 
 Com um ligeiro sorriso virou-se para trás, levantou a mão num adeus rápido e continuou a andar ao 
mesmo ritmo. 
 As ruas eram inseguras àquela hora, não se via vivalma. Quer os sistemas de videovigilância, quer as 
patrulhas especiais de andróides ou mesmo de agentes, eram insufi cientes para evitar os perigos e o próprio 
Departamento de Segurança, onde trabalhava, recomendava “prudência nas excursões nocturnas”.
 Naquela noite, após uma missão falhada precisava de estar sozinha, e o cheiro dele continuava 
demasiado forte. Há cinco anos naquele programa da protecção civil do Departamento de Segurança e ain-
da não conseguia controlar o seu dom. Escolhida para arrancar com o programa piloto, não foi dos processos 
mais fáceis, com todos os tratamentos, injecções e implantes experimentais, o olfacto fi cára sobredesenvolvido. 
Mas não o conseguia controlar, não conseguia isolar os cheiros e tinha um alcance demasiado amplo. Alenian 
tinha sido especialmente direccionada para cheiros de predadores, integrando o sub-departamento de crimes 
sexuais. A missão dela era rastrear e depois seguir esse cheiro ou odor, muitas vezes usando um memograma de 
um agente anterior, quando era preciso continuar uma perseguição. Alenian podia sair do programa quando 
quisesse, mas só as lembranças do quanto tinha sido doloroso implementar o programa, fazia-a continuar assim 
como a muitos dos outros.  
 Ainda faltavam umas boas horas para o dia nascer e a iluminação das ruas era escassa. Tentava não 
pensar muito, nas ocasiões em que sentia o medo crescer e concentrava-se nos cheiros que a rodeavam. Não 
precisava de estar perto para cheirar a adrenalina, o medo ou a excitação, mas precisava de estar concentrada 
para os identifi car. A cada passo sentia novos odores, a mãe a amamentar, uma sopa ao fogão, sangue vivo de 
uma galinha acabada de matar... 
 Alenian estacou no meio do passeio. Por momentos o terror invadiu-a, as imagens da missão daquela 
noite passaram-lhe pela frente: o menino de onze anos decapitado, o travesti esquartejado, vítima atrás de ví-
tima, e em comum aquele cheiro. Ele andava por ali... e estava a “caçar”, sentia-lhe a adrenalina misturado com 
um cheiro azedo. O instinto de sobrevivência foi mais forte e ela começou a correr só parando em casa. Com 
mãos a tremer marcou o número de Alex. 
 - Está? 
 - Sou eu, Alenian. Eu encontrei-o, o assassino desta noite, eu cheirei-o. – Gaguejou. 
 - Onde estás? Estás em perigo? 
 -... Ele... ele foi caçar!  

II

       Ela sabia que a olhavam pelas de viés, tinham sido demasiados erros numa mesma noite. Alenian 
mantinha-se sentada à mesa à espera de ser chamada. Tudo o que era desaconselhado tinha acontecido naquela 
maldita noite. Envolvera-se com o agente responsável pela sua segurança, pior, tinha saído sozinha pelas ruas 
sem ele, tinha sentido o cheiro de um dos piores assassinos de há muito tempo e não tinha o biper com ela para 
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poder dar o alarme e... tinha fugido de medo. Mais uma morte, desta vez, por culpa dela. 
 Sentia-se confusa, não conseguia perceber como é que o assassino ainda andava fugido. A equipa de 
Alenian tinha recebido aquele “presente envenenado” sem o saber, pois tudo apontava para que fosse fácil de 
apanhar, pois não tinha havido o mínimo cuidado em disfarçar o cheiro no local do crime. A equipa dela estava 
seriamente em risco de ser dissolvida, volvidas cinco noites de perseguições, sete mortes e vários protocolos de 
segurança quebrados.
 Uma grossa resma de folhas caiu em cima da mesa.
  - A ordem veio, temos a noite de hoje para o apanhar. Vamos.
 Ele parecia-lhe mais alto e o cheiro dele estava diferente, menos forte com um suave cheiro a laranja, 
provavelmente o pequeno-almoço dele. 
 – Precisas de algum relatório? - Perguntou-lhe ele.
 - Não será útil.
 - Então vamos para onde lhe sentiste o cheiro. Procura um biper, se ainda não souberes do teu e requi-
sita um kit de defesa e outro de extermínio.
 O espanto não foi só de Alenian, da mesa ao lado várias cabeças voltaram-se para eles. Tentou-lhe 
fi xar o olhar, mas ele virou as costas e saiu da sala. 
 Por momentos manteve-se sentada para retomar a calma, o kit de defesa fazia parte do material 
recomendado para aquele tipo de missões, três pastilhas bastante úteis e efi cazes. Uma verde para lhe duplicar 
o faro, da qual ela nunca precisara, outra amarela que lhe alterava o odor e uma castanha. Esta, uma pequena 
pastilha que quando atirada contra algo libertava uma densa nuvem de gás mostarda. Já o kit de extermínio 
pormenorizadamente falado na formação, constava de uma pastilha branca que assim que engolida explodia e 
produzia estragos centenas de metros em redor e outra cinza que dava uma morte rápida. 
 Estava confusa e desorientada. Que é que ele sabia que não lhe queria dizer? 
 Pouco tempo depois estavam dentro da carrinha, espaçosa e discreta, completamente insonorizada e 
protegida, Alenian adorava viajar nela. Com a testa encostada no vidro, frio, observava a vida no exterior como 
se de um álbum de fotografi as se tratasse. Nenhum cheiro do exterior chegava até ela, não ouvia barulhos, não 
sentia frio, não sentia calor.
 A carrinha parou e a sua paz desapareceu no momento em que alguém abriu a porta e os cheiros 
entraram. 
 Ele olhava-a, que estaria a pensar? 
 - Estamos perto, Quatro? - Dirigiu-se a ela, pelo nome de grupo, olhando-a como se fosse a primeira 
vez que a visse numa missão.
 - Sim. Sim é por aqui. - Respondeu-lhe Alenian.
 - Seis, fi cas de vigia ao pé da carrinha e de quatro em quatro minutos, o Cinco comunica (senha, con-
tagem, elemento). Se alguma coisa te parecer estranha usa o biper imediatamente.
 - Sim senhor. 
Seis era jovem e muito bonita, com uns enormes olhos cor de ameixa, lindos e acolhedores. Identifi cativos de 
uma visão apurada e alterada. Cinco assentiu e nada disse.
 - Assim que a Quatro localizar o assassino, Cinco trá-la-á de volta à carrinha e a partir daí é connosco. 
 Olhou para Dois e Três, e ambos assentiram com um movimento seco de cabeça. Os três conheciam-
-se como as palmas das mãos, tinham entrado juntos para as forças especiais e nunca mais se tinham separado. 
Não precisavam de dizer nada para saber o que cada um ia fazer, moviam-se como sombras, sem indecisões, 
sem medo, com velocidade e precisão. Só precisavam de uma oportunidade. Alenian teria de lhe a dar e eles não 
falhariam. 
 - Tiveste acesso ao memograma da última morte de hoje? 
 “Raios, porque não me lembrei disso enquanto esperava por ele”, pensou Alenian.
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 - Não – respondeu-lhe furiosa por mais esse deslize.
 - Melhor assim. 
 - Como? Não estou a perceber – aquele mistério perturbava-a, estavam a esconder-lhe algo - porquê 
melhor assim?
 - Concentra-te no que tens de fazer, esquece o resto. Segue o rasto que tens de ontem, o que detec-
taste e nós faremos o resto.
 Estava furiosa por ele estar a tratá-la como a uma imbecil à frente da equipa toda.
 - Vou então à frente, os cheiros daqui estão muito fortes, é como uma multidão de gatos com cio.  
 Tinha conseguido tocar-lhe onde mais lhe doía. Mas não obteve a reacção que gostaria e arrependeu-
-se no mesmo momento daquela provocação infantil. Saiu de trás da carrinha e avançou para o outro lado da 
estrada com passos rápidos e leves. 
 - Não há perigo em deixá-la ir, ela saberá melhor que nós quando estiver em perigo – disse o Dois, 
tentando parecer seguro – Devias ter-lhe dito que ontem morreu um dos dela.
 Alex não estava seguro de muita coisa, contudo assustá-la, ainda mais, não parecia ser a melhor atitu-
de.
 Alenian sentiu-os mover em duas direcções, mas não podia continuar a senti-los, tinha de se abstrair. 
Ao passo que avançava para o beco onde “sabia” que encontraria o odor que procurava, começou a esvaziar 
a mente. As narinas dilatavam-se e sentia todas os pêlos do corpo a vibrar. Meteu-se pelo beco sem hesitar. O 
local estava infestado. Encostada à parede avançou até meio, onde o odor a levou a uma pequena porta entre-
aberta. Com uma mão empurrou a porta e deslizou para dentro. O odor ali era o mesmo que tinha rasteado na 
noite anterior, misturado com vários outros que ela facilmente reconhecia de outros locais de tortura. Sangue, 
urina, suor, lágrimas, alguém tinha sido morto ali. Pelos cheiros de comida fresca, de camas por fazer, sabia que 
o prédio não estava abandonado. Perguntava-se como é que ninguém tinha dado por nada? Subiu as escadas 
do hall e foi directa a um cubículo sem janelas e sem mobília que servia de dispensa por trás das escadas que 
davam para o andar de cima. Tinha sido ali. Era em espaço onde mal cabiam duas pessoas. Uma confusão de 
cheiros abateu-se sobre ela. Começou a estudá-los. Eram de uma mulher jovem, com um perfume caro. Deu um 
passo em direcção ao cubículo e sentiu o cheiro de leite de amamentar e de fraldas.
 Assustada recuou, a mulher, morta ali, tinha sido mãe há pouco tempo. Desceu o mais rápido que pôde 
as escadas. Com uma mão no corrimão, tentou controlar o vómito. Não conseguia acalmar-se, sentiu alguém no 
andar de baixo. Concentrou-se no cheiro mas não fi cou alarmada, alguém subia as escadas a assobiar. Era um 
homem dos seus 25 anos, excitado e ligeiramente azedo. Alenian sentiu uma picadela no braço, uma tontura e 
um peso em todo o corpo que a levou ao chão de imediato. Tinha difi culdade em respirar, sentia os pulmões a 
apertarem-se. 

III

      Um homem surgiu sobre ela, olhando-a de cima, com um sorriso arrepiante. Tinha uma fi na cana nas mãos, 
muito rudimentar, mas que Alenian nunca tinha visto antes.
 - Gostas da minha zarabatana? Muito útil nestas alturas. 
 Alenian queria gritar, mas todos os seus músculos se recusavam a funcionar.
 - Não te esforces minha pequena, este veneno é tão poderoso como qualquer um desses comprimidos 
que vocês fazem no vosso laboratório – o sorriso dele, era uma fi na linha.
 Era ele. Como era possível? Sentia as lágrimas começaram a cair. Não quero sofrer, pensou Alenian. 
Porque é que os braços não se mexiam? A mão dele fez uma leve carícia no pescoço de Alenian, descendo de-
pois lentamente pelo peito, desenhando um ligeiro círculo no seu seio. 
 – Tenho pena de não poder passar algum tempo contigo, mas os teus colegas devem aparecer a qual-
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quer momento.
 A mão continuou a descer e parou sobre os kits. Retirou os dois da bolsa que estava no cinto, abriu o 
kit de defesa e sorriu.
 - Este comprimido amarelo funciona muito bem. Já reparaste? –  ele estava a divertir-se, feliz por ler o 
medo nos olhos dela.
 Alenian percebia agora como é que não o identifi cara pelo cheiro, havia algo azedo, mas não era o 
mesmo cheiro. Tinha sido enganada pela tecnologia do próprio departamento. 
 De seguida ele guardou o kit de defesa no bolso, mantendo o de extermínio na mão. 
 “Mas como é que ele teve acesso a um?” Alenian estava confusa. Chorava de medo e de raiva por não 
se conseguir mexer. Sentia o biper no bolso. Se pelo menos conseguisse chegar-lhe, pensou.
 - Bem, para teu consolo posso-te dizer que a de ontem gritou bastante mais - com uma delicadeza 
surpreendente, ele brincava-lhe com os lábios – foi um golpe de sorte. Era muito bonita e tinha um andar tão 
leve... Foi uma agradável surpresa encontrar-lhe a identificação do Departamento de Segurança e a caixinha 
com os comprimidos. 
 Tinha a cabeça ligeiramente inclinada e sorria a lembrar-se de algo de que tinha gostado muito.
 - Foi muito agradável estar com ela, ela teve a delicadeza de me contar tudo... do vosso olfacto alte-
rado, como funcionavam as vossas equipas, os comprimidos que usam... Não imaginava que andasses com um 
destes e viesses sozinha.
 Abanou o kit de extermínio que mantinha na mão. 
 Ela sentia o corpo cada vez mais pesado. Ele fechou-lhe os olhos devagar.
 – Sweet dreams.

Marcelina Gama Leandro, nasceu em Março de 1983, em Gevelsberg na Ale-
manha, de onde regressou, à terra dos seus pais, na vila da Junqueira em Vila 
do Conde, aos 9 anos de idade. Licenciou-se em Engenharia de Redes e Siste-
mas Informáticos na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde exer-

ceu como investigadora e monitora, tendo também recebido o prémio Abílio Malheiro e conclui 
o primeiro ano de Mestrado na mesma Faculdade. Tem nos últimos anos participado em diversos congres-
sos na área da literatura e da história. Publicou no ano transacto um conto na antologia Projecto Talentos 
Fantásticos 2009. Trabalha actualmente como Engenheira de Sistemas no sector privado. 
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Começando com uma pergunta difícil: de onde 
surge tamanha paixão pela arte, sendo o Afonso 
ilustrador, músico e escritor? Quais as suas in-
fl uências? 

A paixão vem de lugares diferentes. O desenho vem 
de criança e a música vem de uma guitarra chinesa 
que comprei há cerca de vinte anos. Enquanto em re-
lação ao desenho toda a gente elogiava (era um dom 
e não sei quê), no que respeita à música sempre fui 
acusado de ser duro de ouvido. Aliás, há uma frase na 
Enciclopédia da Estória Universal que me descreve: 
«Beethoven só começou a fi car surdo lá para os vinte 
e tal anos, ao passo que eu, à nascença, já era com-
pletamente duro de ouvido». Fui persistente, comprei 
uma guitarra melhor, e o meu ouvido tornou-se com-
petente. Estou muito contente com ele.
Hoje, componho e toco vários instrumentos. A neces-
sidade de escrever aconteceu quando senti que tinha 
demasiadas coisas acumuladas dentro do corpo. Esta-
va a fi car anafado de coisas para contar. Por isso, um 
dia, escrevi a Enciclopédia da Estória Universal que, 
apesar de não ter sido o meu primeiro livro publicado 
(esse foi A Carne de Deus), foi o primeiro que escrevi. 
 

As suas obras literárias, quer as mais ligadas à lite-
ratura infantil quer as que buscam um público-alvo 
adulto, estão repletas de referências e infl uências 
do fantástico, como por exemplo na «Enciclopédia 
da Estória Universal» e nos «Livros Que Devoraram 
o Meu Pai». Podemos esperar mais obras dentro do 
género ou prefere experimentar agora outros cami-
nhos? 

Não escrevo a pensar em géneros. Tenho uma ideia e 
tento concretizá-la da melhor maneira utilizando o 
melhor veículo. E isso pode ser uma novela policial ou 
um poema épico. Dostoievski, por exemplo, não era um 

escritor de policiais e terá escrito um dos melhores de 
sempre: Crime e Castigo. Eu leio quase tudo, desde di-
vulgação científi ca a poesia. Dois extremos que se to-
cam muitas vezes, até porque a poesia consegue ser, 
muitas vezes, muito mais científi ca do que a Ciência. 
 

O que une, para si, as várias artes que experimenta: 
a escrita, a música e a ilustração? 

O que as une é o facto de serem meios de expressão. 
Em essência, são a mesma coisa manifestada através de 
meios diferentes. Curiosamente nunca explorei muito a 
possibilidade de ter projectos em que consiga usar vá-
rias artes em conjunto. Mas tal falha irá ser colmatada 
ainda este ano.

  
 
Esta é uma publicação que visa sobretudo oferecer 
um novo espaço de montra a novas vozes nacionais, 
quais os conselhos que pode deixar a estes autores? 

Eu diria que ler e viajar é muito importante, mas depois 
há Rimbaud que escreveu primeiro e depois é que re-
solveu viver e ter experiências, enfi m, viver essas coisas 
de que a literatura é feita. Contudo, e apesar de Rim-
baud, julgo que ler muito pode ajudar. Persistir também 
é importante, mas há quem perca uma vida inteira a 
insistir, passando ao lado de uma excelente carreira na 
área da Física de Partículas. Por vezes uma obsessão é 
algo fabuloso numa obra, algo que a caracteriza e a 
torna imortal (como em Kafka), outras vezes é somente 
falta de medicação. Também é preciso paciência. Jules 
Renard dizia que o artista é como o porco, só é aprecia-
do depois de morto. Basta lembrar que o livro de poesia 
de Cesário Verde só foi publicado depois da sua morte. 
E como este, há inúmeros exemplos. E, claro, é essencial 
não dar muita atenção a estes conselhos.

Entrevista a Afonso Cruz
não-fi cção
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Recentemente esteve presente na feira do Livro de 
Sousel, vila que apostou forte na divulgação da lite-
ratura, em especial a FC&Fantástico, perante os jo-
vens estudantes. Está habituado a pisar estes terre-
nos, com presenças em várias feiras do livro, por isso 
lhe pergunto como vê estes projectos? São essenciais 
para educar sobre a leitura ou não passarão de um 
esforço que se irá no futuro revelar inútil? 

São essenciais. Num raio de largos quilómetros da mi-
nha casa, que fi ca no concelho de Sousel,   não exis-
te uma única livraria. As novas tecnologias chegam a 
todo o lado, mas as livrarias continuam a não existir. 
É um ciclo vicioso: as pessoas não lêem porque não 
há livrarias e não há livrarias porque não há quem 
leia. Da minha casa até ao escaparate mais próximo 
vão uns sessenta quilómetros de deserto livreiro. Por 
isso, o contacto com as pessoas é essencial para for-
mar leitores. Incentivar crianças e jovens a ler. Muitas 
vezes, este contacto pode ser um gatilho, uma forma 
de despertar interesses latentes, tanto para ler quan-
to para escrever. Uma das coisas que tenho percebi-
do é  que, para muitos jovens, ler é  uma actividade 
penosa, um castigo. Pennac tem um livro intitulado 
Como Um Romance, que fala sobre este tema, um li-
vro que deveria ser obrigatório a quem vai a escolas. 
 

O Afonso estará presente brevemente em várias pu-
blicações ligadas à literatura fantástica, na revista 
BANG!, na revista Dagon e na antologia “Vollüspa”. O 
que podemos esperar destas participações? 

Tenho escrito para vários lugares e tenho mantido al-
guma homgeneidade no tipo de escrita. De um modo 
geral, são textos que poderiam fazer parte do livro En-
ciclopédia da Estória Universal. Um dia reúno-os todos 
e faço uma edição aumentada ou um segundo volume.






