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Editorial 
R o b e r t o  B i l r o  M e n d e s  

 

Voltar a editar e disponibilizar o Conto Fantástico era um objectivo pessoal. Desde a primeira ideia de 
oferecer aos autores e leitores um espaço em que a língua portuguesa fosse dominante, em que os 
autores de língua portuguesa, os mais inexperientes e os mais experimentados, pudessem espraiar 
toda a sua imaginação e toda a sua qualidade literária, que senti que este era um projecto que 
deveria, aliás, merecia, vingar.   
 
Como quase sempre acontece, os ventos sopraram primeiro a favor, contudo as tempestades não 
tardaram a fazer-se sentir.  
 
Não obstante, recusei-me a deixar o projecto morrer. Depois de um número duplo de estreia que 
muito nos orgulhou e que voou das lojas a um ritmo que nos surpreendeu, e não podendo regressar 
ao papel, a escolha óbvia era publicar os novos números no site que viu o projecto nascer, o Correio 
do Fantástico, para leitura gratuita de todos os interessados.  
 
E que melhor altura poderia eu desejar senão o Natal?  
 
Está então de volta o Conto Fantástico. Os leitores poderão encontrar três a quatro contos a cada 
novo número, publicado de dois em dois meses. Seis números anuais!  
 
Mas não percam mais tempo, não são as minhas palavras que devem ser lidas, deixo isso para quem 
sabe: para os autores! Neste caso, para o experiente Álvaro de Sousa Holstein, com um dos seus 
contos de eleição, para Fernando Lobo Pimentel, um autor com muito talento que publicou alguns 
textos no extinto DN Jovem, para Marcelina Gama Leandro e Vitor Frazão, dois dos autores mais 
promissores da nova vaga de contistas portugueses que se dedicam às maravilhas da ficção 
especulativa.  
 
Os meus melhores cumprimentos a todos os leitores e os votos de um bom Natal!  
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A Biblioteca 
Á l v a r o  d e  S o u s a  H o l s t e i n  

 
 
Perdi-me nesse dia. Não havia motivo algum para que tal acontecesse, mas o facto é que me perdi 
mesmo. Deambulava sem rumo definido pela zona ribeirinha de Gaia, perfeitamente alheio a tudo, 
quando dei por mim num dédalo de ruas estreitas. Sem saber muito bem o que fazer, resolvi entrar 
na mais estreita delas, que, perante mim se derramavam, como se tratasse de mercúrio. Após andar 
uma dezena de metros deparei com uma tabuleta onde estava escrito em letras góticas, Biblioteca. 
Como desde sempre sou um apaixonado por tais lugares, algo muito próximo da veneração, decidi 
seguir a direcção apontada. Pouco tive de andar para encontrar um estranho edifício que ostentava 
no seu frontal a já referida inscrição. 
 
Sem sequer pensar, dirigi-me para a imensa porta e bati fortemente na aldraba em forma de gárgula. 
As pancadas soaram fortes e pesadas e, um pouco depois, uma minúscula criatura abriu a porta. Mal 
o vi senti uma profunda sensação de mal-estar, mas como o estranho homem tinha um aspecto 
repugnante, logo a isolei, por a atribuir a tão hedionda manifestação de arte genética. Recomposto, 
perguntei-lhe se poderia entrar para visitar a Biblioteca. Mal tinha terminado de formular a 
pergunta, ele deu uma portentosa gargalhada e mandou-me entrar. 
 
Transpus o umbral da porta e vislumbrei uma majestosa sala, repleta de monstruosas estátuas, 
magníficas tapeçarias que lembravam as de Bayeux, mas que em vez de comemorar a batalha de 
Hastings, apresentavam legiões de demónios e anjos em combate, uma Anunciação em tudo 
parecida com a de Carlo Crivelli, mas em que a única figura humana, é a de Maria, banhada pela luz 
de uma nave estelar, de um estranho fresco a brilhar no tecto e imensas placas repletas de 
incompreensíveis símbolos, pendentes de braços inconcebíveis que saíam das colunas de 
sustentavam toda a estrutura. 
 
Tomado num misto de nojo e ternura, dei por mim a ser abanado pelo pequeno homem que 
sorrindo me tentava arrastar para uma das muitas portas que se encontravam ao longo de toda a 
parede que circundava a sala. Sem uma palavra sequer, lá segui o homenzinho que me introduziu 
pela sétima porta a contar do lado esquerdo e vi-me então numa das salas da biblioteca. 
 
O caos era total. Livros amontoavam-se por todo o lado e uma dúzia de pessoas e outros seres 
encontravam-se a rebuscar, consultar, ler, conversar e escrever, espalhados por toda a sala. Olhei 
para o lado em busca de uma explicação, mas o meu estranho e silencioso cicerone tinha 
desaparecido. Após alguns minutos de confusão, apercebi-me do cheiro a livros mortos que se 
desprendia de toda a sala e reparei nas carcaças de livros que pejavam o chão. Nunca na vida tinha 
deparado com tal espectáculo, mesmo estando habituado a ver livros putrefactos, desfeitos e em 
vias de extinção nas prateleiras da biblioteca pública municipal do Porto. 
 
A um canto, dois livros: o Paraíso Perdido, de Milton e os Indícios de Oiro, de Sá Carneiro, discutiam 
animadamente a Ode Triunfal, do Álvaro de Campos, perante o olhar perdido de Pessoa que acabava 
de acender mais um cigarro. Um pouco ao lado Luís Borges acariciava os seios romanos de uma 
mulher-loba de imensa cabeleira ruiva que indiferente se entretinha a ler o Corvo, de Alan Poe. No 
outro extremo da sala, Pessanha discutia com um enorme escaravelho azul as novas tendências da 
poesia simbolista, indiferentes à marcha do tempo medida por uma clepsidra, enquanto dois anjos 
esverdeados e com as asas chamuscadas, pendurados na trave por cima deles de cabeça para baixo 



CONTO FANTÁSTICO # 3 // DEZEMBRO DE 2012 

5 
 

como morcegos, se entretinham a apalpar o sexo um ao outro, tentando chegar a conclusão de qual 
o sexo dos anjos. 
 
De um ponto um pouco à esquerda, perto do quadro onde John Dee estava a fazer um horóscopo, 
desprendeu-se um hediondo arroto. Olhei para ver qual o autor de tal façanha e deparei com um 
corpo amuralhado por de trás das obras completas do Aquilino Ribeiro. Aproximei-me para tentar 
ver quem seria a personagem. Era Agustina travestida de homem que tentava em vão esconder-se de 
Pascoais que impassível do outro lado da mesa a atingia, sem piedade, com um magnífico látego de 
luz. 
 
Perante tal descoberta fiquei ainda mais confuso. Tudo o que na sala se passava era absurdo e não 
devia passar de uma imensa alucinação, pensei. Mas não o era. 
 
Tornei a passar os olhos pela sala e deparei com um hipógrifo e um basilisco calmamente sentados a 
tomar café e a tecerem comentários corrosivos a obra de Gaspar Simões - Vida e Obra de Fernando 

Pessoa -observados por este que se limitava a abanar a cabeça em sinal de concordância. 
 
Era de mais para mim. Vomitei copiosamente em cima de Byatis, que ia a passar nesse momento por 
entre as minhas pernas, a qual não achando graça alguma a que Ihe estivessem a vomitar em cima, 
disparou: 
 
- Que filho da... havia de cá ter entrado. 
 
Com ar de parvo fiquei perplexo a olhar para ela que não satisfeita me tentou atingir com o De 

Vermis Mysteriis. Afastando-se de seguida deixando um rasto nauseabundo. 
 
Sem saber o que fazer no meio de tamanha confusão, resolvi ir falar com o Pessoa. 
  
A sua mesa estava do outro lado e só lá consegui chegar após uma atribulada viagem, depois de ter 
tropeçado em alguns seres que não sabia o que fossem e ter esbarrado com vários livros zombies 
que andavam a mostrar os dentes podres. Por fim lá cheguei e questionei-o: 
  
- Caro Fernando, é capaz de me dizer que raio de biblioteca é esta? E que se encontra aqui a fazer, se 
já esta morto? 
 
Olhou para mim com um ar estupefacto e enfastiado de gato que foi acordado e respondeu-me: 
  
- Não me diga que realmente não sabe! 
  
- De facto não sei. - Retorqui mal-humorado. 
  
- Incrível! Estamos na Biblioteca Onírica. Por certo já ouviu falar nela? 
  
- Não, não ouvi. 
  
- É pena. 
  
Sem mais uma palavra, virou-se para o lado e desatou a berrar com duas metáforas do Eugénio de 
Castro que se entretinham a remexer os papéis que ele tinha a sua frente. 
  
Fiquei desesperado. A insanidade pairava sobre mim como uma rede de pesca e começava a sentir as 



CONTO FANTÁSTICO # 3 // DEZEMBRO DE 2012 

6 
 

tremuras que sempre antecedem as minhas crises de angústia profunda. 
  
Saí da beira de Pessoa e dirigi-me a Lovecraft que tinha acabado de entrar e interpelei-o: 
  
- Também por aqui? 
  
- Porquê? Tem alguma coisa com isso? - Perante tal resposta apeteceu-me bater-lhe, mas consegui 
controlar-me e entrar no jogo dele. 
  
- Não, de facto não tenho. Só que não compreendo o que estão todos cá a fazer, quando ainda por 
cima já estão todos mortos. 
  
- Mortos! É mas é parvo. Ora essa, mortos! Está doente é o que está. 
  
- Doente, eu? 
  
- Claro, que outra coisa pode ser? Mas diga-me, quem é você para que o tenham deixado franquear 
as sagradas portas do nosso templo de prazer? 
  
Fiquei possuído perante tal pergunta. Até parecia que era difícil ali entrar. 
  
- Quem sou? - Repliquei. - Por certo que não sou o raio que o parta, mas tenho pena. 
  
Olhou-me perplexo e berrou: 
  
- Olha, ó Borges, o puto tem genica. 
  
Lá no fundo Luís Borges virou-se para nós, passou o seu olho menos doente pela minha pessoa e 
opinou: 
 
- Já tinha reparado. O que ele precisa é de ir brincar um pouco com as metáforas do Nuno Júdice. 
 
- Penso que é uma óptima ideia. - Concordou Lovecraft. 
  
Logo de seguida senti que me puxavam. Olhei para o lado direito e vi que era o Ricardo Reis que me 
agarrava a manga da camisola e me tentava arrastar para uma mesa próxima onde estava pousado o 
livro do Júdice, A Partilha dos Mitos. 
 
Lá me deixei ir e pouco depois tinha toda aquela amálgama de homens, outras coisas e seres 
diversos a olhar para mim. 
 
Como provavelmente estavam à espera de me ver brincar com as metáforas, comecei a ler o poema 
«Aura». Quando acabei, uma das metáforas resolveu levantar-se e desatar a insultar-me. Não gostei 
mesmo nada e espetei-lhe uma forte bofetada. Tombou redonda e de seguida, fugiu a ganir. Ainda 
hoje tenho remorsos de ter assim empobrecido o poema. 
  
Após tudo ter terminado, levantei-me e logo Pessoa me meteu o braço levando-me até à porta. 
Abriu-a e entregou-me ao minúsculo homem que me disse serem horas de me ir embora. Quase já à 
saída da estranha biblioteca ouvi Borges a berrar lá do fundo: 
  
- Não se esqueça de aparecer de novo. Cá o esperamos. 



CONTO FANTÁSTICO # 3 // DEZEMBRO DE 2012 

7 
 

  
De nada mais me lembro. Subitamente um vazio inominável abateu-se sobre mim. Tudo 
desapareceu. 
  
Não sei quanto tempo depois, comecei a distinguir vagamente contornos loucamente distorcidos e 
esbatidos. Com um terrível esforço, fui conseguindo a pouco e pouco, começar a raciocinar e a focar 
as imagens. Quando por fim o consegui, vi que estava em pé frente a Biblioteca Pública de Gaia. 
  
Como precisava de relaxar após tanta confusão, resolvi entrar. Dirigi-me ao balcão e requisitei o Livro 

de Areia, do Jorge Luís Borges. 
  
Até hoje ainda não consegui perceber como lá fui parar. Dentro em breve espero fazer uma nova 
visita à zona ribeirinha e se os Deuses não forem “madrastos”, encontrar de novo a Onírica 
Biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro de Sousa Holstein, pós-graduado em História de Família pela 
Universidade Moderna, investigador, contista, poeta, ensaísta e genealogista, 
nasceu no Porto, a 25 de Março de 1959. Está representado em várias 
antologias, em Portugal e no estrangeiro. Foi editor de 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 o Caderno de Ficção Científica (Autor, V.N. Gaia, 

1984), Nas Encruzilhadas do Nada (Poesia, Autor, V. N. Gaia, 1985), Bibliografia da Ficção Científica 
e Fantasia Portuguesa (em co-autoria, Autores, V. N. Gaia, 1987/Prémio Europeu de Ficção Científica 
1987, atribuído pela Société Européene des Écrivains de Science Fiction, 2ª edição, 1993, Lisboa, 
Black Sun Editor), Referencial List of Ibero American Science Fiction and Fantasy Magazines, 
Fanzines and Awards (Autor, V. N. Gaia, 1987) e Catálogo de Ficção Científica em Língua Portuguesa 
1921-1993 (em co-autoria, S. Paulo, Brasil, 1994 ).  
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O Hospital 
 

F e r n a n d o  L o b o  P i m e n t e l  
 

 
A caminho do trabalho, Alexandre revisitava o curso equilátero dos dias. Uma parte de si contentava-
se com a vida organizada e confortável que levava, mas outra parte sonhava com algo diferente, um 
passo no desconhecido, no infinito. Em vez disso, a inevitável realidade esperava-o, limitada pelas 
quatro paredes do edifício à sua frente. Se não fosse a pressão no peito que lhe aparecera essa 
manhã, e a substância viscosa como um óleo lubrificante feito de morango que lhe saíra das 
entranhas, esse seria um dia igual aos outros. Por isso, no lugar do medo estava algo de maravilhoso 
que ele desejava que contaminasse todas as dimensões da sua vida.  
 
Para instalação do tipo psiquiátrico, o Hospital dos Indecisos era um logradouro convidativo. Os 
doentes eram encorajados nas decisões que lhes asseguravam a sobrevivência: um, dois, três, 
trabalhar, exercitar-se, descansar. Havia um ginásio para elevar os níveis de auto-estima e uma sala 
com jogos electrónicos que estimulavam os doentes diante de situações virtuais de decisão ou 
morte. O edifício tinha uma extensa varanda com boa exposição solar e lugares marcados à 
disposição para tornar os momentos de lazer mais relaxantes, subtraindo-lhes a angústia da escolha. 
Mesmo assim, ocasionalmente, certas empregadas maliciosas enervavam os doentes solicitando-lhes 
uma preferência quanto à orientação das espreguiçadeiras pelos pontos cardeais.  
 
O Governo considerava a erradicação da indecisão como uma prioridade para a sociedade, de tal 
forma que este mal afectava a eficiência das empresas e do Estado. Para inspirar resoluções de 
mudança nos pacientes, as paredes do Hospital ostentavam cartazes alusivos a figuras públicas que 
se tinham destacado pelos seus méritos. O assinalável poder mediático destas personalidades 
sobrepusera-se às aborrecidas designações numéricas das vias de circulação no edifício, 
transformando-se na sinalética preferencial para todo o pessoal. Assim, para satisfação dos doentes 
e do seu apurado sentido de justiça popular, havia corredores de ministros, salas de futebolistas e 
halls de empresários. Os doentes imaginavam divertidos a reacção de algum notável em visita oficial, 
ao reconhecer a singular homenagem do seu nome emprestado a um pedaço de estuque do hospital 
psiquiátrico. 
 
A terapia hospitalar assentava sobretudo num trabalho psicológico. O pessoal intervinha valorizando 
as pequenas realizações dos doentes – uma frase mais assertiva num determinado diálogo, um gesto 
que demonstrasse uma redução momentânea nos níveis incomportáveis de escrúpulos, um 
progresso na economia de vocábulos expressivos de estados de hesitação como “se”, ou “por outro 
lado”. 
 
O diagnóstico era quase sempre o mesmo. A indecisão era atribuída a um  conflito entre os normais 
critérios utilitaristas que guiavam as escolhas de alguém saudável indicando-lhe o que era realmente 
importante, e um conjunto de propósitos fúteis de proveniência desconhecida que atormentavam os 
doentes com preocupações acessórias, fazendo-os deambular pelos corredores do Hospital numa 
busca desesperada por coisas abstractas como razões, motivações e inspirações. Para regulação do 
trânsito pedonal tinha ficado estabelecido que a circulação se faria pela direita, com o desacordo 
daqueles que reivindicavam não ser essa a linha histórica da busca da utopia. 
 
O porquê da aparente estabilidade deste quadro mental dos doentes era um dia interrompida por 
um acesso de irreverência - passando a ser acompanhada por uma esporádica transpiração de 
líquido vermelho, de origem desconhecida – ninguém sabia explicar. O primeiro caso acontecera com 
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um doente que começara a suar sangue depois de sequestrar a galinha que restava da criação do 
Hospital. O pretexto era poupar-lhe a vida, com o sucesso do salvamento a obrigar à alternativa 
insípida de um osso artificial como prenda de aniversário do cão de estimação do director. A partir 
daí começou a ligar-se uma coisa com a outra. Havia o agravo mental e o sintoma físico dele, e 
embora ninguém soubesse ao certo de onde vinha nem um nem o outro, chamava-se vírus à soma 
dos dois, sossegando com isso grande parte das inquietações. 
 

… 
 
Alexandre trabalhava em regime de voluntariado no Hospital. As suas sofríveis capacidades de 
decisão davam-lhe um perfil adequado para a tarefa de reconduzir os doentes de encontro às 
necessidades e obrigações do mundo real, dissuadindo-os de imprudentes demoras em dilemas 
introspectivos. Entendia as suas dificuldades porque, tal como eles, era perfeccionista em vez de 
eficaz. Primeiro seleccionava uma opção, depois lamentava o que perdia da outra e finalmente 
arrependia-se tornando a hesitar entre as duas. Felizmente, a sua insatisfação com a realidade 
deixara-lhe nas mãos um recurso precioso para escapar àquele ciclo paralisante. Na sua forma 
estranha de entrever o retorno de duas acções, a preferência recaía-lhe sobre aquela que o colocava 
mais longe da norma. Ele não sabia o que procurava, mas sentia que havia qualquer coisa de errado 
com o quotidiano e por isso queria separar-se dele. Esta forma de pensar causava-lhe dissabores 
com o director a propósito de algumas extravagâncias, como o concurso de imitação de 
electrodomésticos. 
 
Com um pé na doença e outro na normalidade, Alexandre encontrava-se numa situação privilegiada 
para fazer de intérprete entre aqueles dois mundos. Ele sabia que apesar da impopularidade do 
Hospital entre a população, que receava a todo o momento o seu internamento compulsivo, eram 
muitos os doentes que se livravam do seu problema. Mesmo quando lhes retiravam os apoios que ali 
tinham e regressavam à vida normal, a maioria parecia adaptar-se. O mais comum era que um dia – 
sem que ninguém soubesse explicar bem como ou porquê (mistério que nessa manhã se revestia 
para Alexandre de um interesse particular) – os doentes recuperassem milagrosamente a saúde e 
tivessem alta do Hospital. 
 
Mas no Hospital dos Indecisos também havia casos difíceis. Um deles era o Patrício, um jovem em 
plena crise vocacional, que Alexandre acompanhava de perto. Ao longo dos anos Patrício tinha 
conseguido juntar uma generosa quantia de dinheiro que lhe permitiria frequentar um curso de 
medicina numa boa universidade privada. Mas ele hesitava irremediavelmente entre as vantagens de 
uma prestigiada e bem remunerada carreira de médico, e a frequência de um curso superior gratuito 
de belas artes que lhe daria preparação como escultor, viabilizando um antigo sonho pessoal. 
Patrício planeava esculpir os conceitos associados a todas as palavras de um pequeno dicionário, 
para construir poemas de pedra em aldeias do interior. Assim conseguiria atrair visitantes e 
comércio, contrariando o êxodo natural das populações para as grandes cidades.  
 
O que Alexandre achava fascinante naquele sonho não era tanto a originalidade da ideia artística, 
que decerto também apreciava, quanto o facto de Patrício ter conseguido a proeza de sujeitar essa 
ideia ao mesmo exagero utilitário que parecia cegar toda a gente à sua volta, como se “atrair 
comércio para as zonas rurais” desse aos desígnios artísticos de Patrício uma legitimidade que lhes 
faltava. Para si, este era um sinal da ruína a que o mundo os conduzia a todos. 
 
Depois de sucessivos adiamentos e hesitações, Patrício tinha deixado passar todos os prazos de 
inscrição em ambos os cursos, e vira-se obrigado a interromper os estudos por aquele ano. Foi então 
que veio a indecisão e com ela o agravar das hesitações, agora sinalizadas pela sucessiva cedência da 
passagem à entrada das portas e dos elevadores, que acabava por perder constantemente. A todo o 
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momento se aguardavam os misteriosos vestígios de sangue no corpo. Faltar-lhe-ía apenas cometer 
uma loucura qualquer. 
 

… 
 
Naquele dia, trazido pelo estado de alerta em que os sintomas do vírus o tinham deixado, Alexandre 
chegara mais cedo do que o habitual. Teve por isso tempo para se deter diante do painel de avisos 
do Hospital onde se destacava uma mensagem do director a todo o pessoal e utentes.  
 
A mensagem dizia que nessa noite tinha sido levada da sala de doentes do ministro das Obras 
Públicas uma avultada soma de dinheiro, pertencente ao Patrício, que a tinha guardado numa 
pequena mala de pele que trazia habitualmente consigo. Era solicitada a sua devolução imediata sob 
pena de ser alertada a polícia. 
 
A notícia do roubo propagou-se rapidamente pelos corredores do Hospital agitando os espíritos ao 
longo da manhã, mas Patrício, estranhamente, parecia aliviado. Dizia que se calhar era melhor assim, 
que agora que não tinha dinheiro para se inscrever em Medicina o melhor era estudar para escultor. 
E felicitava-se por aquela circunstância imprevista que o precipitara numa decisão. 
 
De regresso a casa ao fim desse dia de alvoroço no Hospital - que para regozijo das almas incluiu uma 
diligência policial verdadeira nas instalações - Alexandre debatia-se com o agravamento dos 
sintomas. Mas não revelaria as manchas daquele espesso líquido de cor rubra. Em vez disso, depois 
de se limpar voltava ao Hospital com uma lanterna no bolso, ocultando o seu segredo debaixo da 
escuridão da noite. O turno de serviço estava habituado a vê-lo por ali àquelas horas e ninguém 
estranhou que ele se dirigisse para o lado da enfermaria.  
 
Entrou às escuras na sala-armazém de materiais e começou a vasculhar um armário à procura de 
qualquer coisa com o auxílio da lanterna. Pouco depois tinha nas mãos uma caixa de cartão. Lá 
dentro, algo que lhe poderia ser útil para fugir - a mala com dinheiro que ele roubara, num 
arremetimento de loucura e amizade por Patrício. 
 
Um barulho no corredor fê-lo deter-se subitamente. Escutou passos de aproximação e desligou a luz 
antes que o vissem.  No espaço de alguns segundos a sala contígua estava iluminada e visível através 
das persianas entreabertas, dando entrada a vários enfermeiros e uma maca, que transportava o 
corpo de um doente. Era só o que lhe faltava, ter de ficar ali escondido à espera de um tratamento. 
  
O doente queixava-se, apontando para o peito nu, onde indicava um ponto à volta do qual 
desenharam um círculo. Devia ser alguma coisa séria, uma cirurgia talvez, porque apareceram mais 
de um médico a supervisionar as operações. Depois de uma série de procedimentos preparatórios 
pareciam estar a tentar extrair qualquer coisa de dentro do doente. Quando o conseguiram fazer e 
exibiram o artigo num gesto triunfal, Alexandre pode observar horrorizado do que se tratava.  
 
Então era aquele o verdadeiro tratamento do Hospital. 
 
Assim que pôde esgueirou-se dali para fora. Agora sabia que não pertencia mais àquele mundo. Tal 
como suspeitava, na origem de todas as indecisões estava um princípio de humanidade, que se 
propagava pelo corpo como um erro de software.  
 
Também ele trazia dentro de si uma coisa daquelas que os médicos tinham extraído do doente - uma 
pequena víscera com sangue, como as dos animais - que eles depois colocaram num recipiente com 
um rótulo a dizer “corações”.  
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Tinha no peito uma dor, uma dor de crescimento. 
 
Tinha deixado de ser um robô. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Guilherme Silvano Lobo Pimentel nasceu a 5 de Dezembro de 1971 em 

Lisboa. Sobre a felicidade desse acontecimento é prematuro alguém pronunciar-se, 

mas feliz foi a asma brônquica que lhe prendeu frequentemente o corpo à cama 

durante a infância, soltando-lhe o gosto pela leitura e pela imaginação. Agora mais 

velho, não só não se livrou da doença como adquiriu outras novas, mas pelo menos a 

medicina entretanto evoluiu e já pode andar pelo mundo sem falta de ar. A culpa de 

ele não escrever mais é da mulher, dos dois filhos e da comunidade cristã de que faz parte, que o 

fazem feliz, dispensando-o de investir mais  numa realização determinada pela invenção de textos. 

Ainda assim, a escrita vai-lhe ajudando a descobrir dentro de si a novidade de coisas que não sabia 

possíveis e que o compensam por uma prestação menos conseguida nos domínios tradicionais do 

sucesso pessoal em sociedades competitivas, apesar do seu grau académico de mestre pré-Bolonhês. 

Como prova de que algo de muito estranho por vezes se passa dentro de si, um dos seus últimos 

projectos consiste no desenvolvimento de um novo sistema de números do qual o zero não faz parte, 

e em que 2+2=3. Uma introdução a essa ideia já está publicada e tem disponível uma orientação 

académica (de que bem precisa) para prosseguir. A sua curta e muito irregular produção literária 

teve por pontos altos até ao momento a publicação de dois textos no extinto DN Jovem. 
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 Zona F  
M a r c e l i n a  G a m a  L e a n d r o  

I 

Às 9h em ponto, Lea passava pela entrada do prédio que dava acesso ao Centro de Pesquisa Espacial 
- Zona F, onde trabalhava há mais de 3 anos. Àquela hora, o fluxo de pessoas era elevado; coincidia 
com as mudanças de turno e as entradas de elementos externos ao centro. De um modo eficiente e 
organizado as pessoas que entravam para o seu turno, tal como Lea, direccionavam-se para as zonas 
flutuantes. Pequenos círculos de cor verde surgiam no chão, Lea deu um passo entrando num círculo 
vazio mantendo os olhos abertos e de imediato elevou-se até ao sétimo piso. Com outro passo, saiu 
da zona flutuante directamente para o seu andar. Através da retina, as zonas flutuantes acediam a 
toda a informação necessária para saber em que andar deixar cada elemento do centro. Eficiente e 
seguro, as zonas flutuantes substituíam assim outros sistemas de segurança bastante mais 
maçadores.  

Os laboratórios de recolhas e análises, que preenchiam o sétimo andar, já começavam a ter 
movimento de cientistas e Lea utilizando o reconhecimento de voz e a retina acedia ao seu 
laboratório para começar um dia de trabalho.  

Passou pelo desinfectador, deixando-se estar por breves segundos. Sentia o cabelo a esvoaçar 
ligeiramente, gostava da aragem do desinfectador e sempre que o utilizava, desejava ter um em 
casa. Em breves segundos ficava mais limpa do que em qualquer banho que pudesse tomar em casa 
e nem necessitava de despir o fato de microfibras. Saindo para o laboratório desinfectada sem ter de 
fazer qualquer esforço, sentou-se à sua secretária táctil iniciando a sessão diária. Colocou a mão em 
cima da mesa, o que despoletou as várias luzes. 

Das colunas saiu a voz suave e neutra da inteligência artificial que a acompanhava todos os dias. 

- Bom dia Dr.ª Lea, a sessão número 634 foi iniciada e ficará como registo do dia 23 de Janeiro do 
presente ano. A temperatura do laboratório irá ser alterada para os 24ºC, porque a Dr.ª apresenta 
uma temperatura corporal um pouco acima do seu normal.  

- Obrigada F13. O que temos para hoje? 

- Foi-lhe atribuído um andróide de modelo A21 e um biológico tipo 3. 

- Faça um pedido de troca de elemento. Não quero ficar com o andróide.  

Cada sessão com um andróide incomodava-a. O modelo em causa era dos mais recentes e eram 
criados mais de 2000 anualmente. “Educados” durante 3 meses para tirar pequenas conclusões sem 
ser por premissas lógicas que levavam os modelos anteriores a tirar conclusões catastróficas e 
suicidas.  

Quando iniciavam as viagens de pesquisa com apenas 3 meses de existência tinham um corpo que 
correspondia a um ser humano adulto. Após 500 viagens o código biológico continha informação 
para o andróide se “desligar” definitivamente. Lea nunca tinha assistido a algo do género e preferia 
desconhecer o procedimento. Podia imaginar que do mesmo modo que as zonas flutuantes 
conseguiam ler o andar a que ela tinha acesso a partir da sua retina, poderiam facilmente “desligar” 
um andróide pela informação contida na mesma. 
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- Pedido negado Dr.ª Lea.  

Lea suspirou torcendo ligeiramente o nariz. 

- Prefiro começar então pelo biológico, qual a sua classificação científica F13? 

- Reino Animalia, filo chordata, classe mammalia, ordem rodentia, superfamília muroidea, família 
muridae… 

- Um rato então F13? 

- Essa informação não consta da ficha do elemento, devo adicionar ao relatório Dr.ª Lea?  

Sorriu por confundir F13. 

- Desnecessário F13. Prepara-me a zona de observação e recolhas e segue o protocolo de 
transferência do elemento para o laboratório. 

Enquanto dava as ordens habituais e seguia o protocolo dirigiu-se para o armário para calçar as luvas 
sensoriais as quais utilizava no processo de recolha de informação. Ajustavam-se bem às suas mãos 
e eram extremamente confortáveis. A porta do elevador de transporte, que consistia no outro 
acesso ao laboratório, abriu-se e Lea foi buscar o carrinho onde era transportado o elemento. 
Colocou o carro na zona de observação. 

- Baixa para 60% a luz do laboratório e coloca Sati a tocar. 

A sua música preferida começou a entoar pelo laboratório, trazendo-lhe a calma que a ajudava a 
raciocinar eficientemente. 

- Com uma frequência de 73%, coloquei a gymnopédie Dr.ª. 

Lea destapou o carrinho e o pequeno rato agitou-se andando em círculos dentro da caixa. 

- Um comum Mus musculus. Cinzento acastanhado, uma ferida recente na orelha esquerda, mostra 
sinais de desidratação. – Lea observava o ratinho nervoso dentro da caixa. - F13 centra a zona de 
observação sobre o carrinho e desinfecta a área. Verifica também se a caixa contém alguma doença 
infecto-contagiosa. Quero abrir a caixa. 

- Sim Drª. 

Sobre o carrinho, a zona de observação centrou-se sobre a caixa que continha o rato, delineando a 
área com um ligeiro círculo. 

- Apliquei o protocolo com nível de segurança 2 sobre a caixa. Nenhum indício suspeito. 

Lea abriu a caixa retirando a parte superior. Começou por recolher para análise as poeiras e os 
vestígios que se encontravam sobre a caixa, colocando-as em frascos preparados no balcão. 

O rato movia-se sobre a zona delineada sem conseguir sair como se de uma barreira física se 
tratasse. 

- Activa acção relaxante F13. 

Momentos depois, ao tocar com a luva no rato, o nervosismo natural e aparente do animal 
desvaneceu-se, com a mão livre escovou o pêlo para retirar qualquer vestígio preso neste. O rato 
mantinha-se hipnotizado sob o efeito das luvas sensoriais. Fez-lhe uma recolha de sangue 
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colocando-o na centrifugadora do laboratório. Pondo-a a trabalhar voltou para o rato, e começou o 
exame de apalpação.  

- F13 inicia as observações físicas. – Ordenou Lea afastando-se ligeiramente do carrinho. 

- Sim Dr.ª. 

Voltando a centrifugadora, activou a tecla de relatório. 

- Medições sanguíneas F13. 

- Alto índice de ferro e potássio na corrente sanguínea. Redução de 20% nos glóbulos brancos, alto 
índice de desidratação.  

- E que nos diz o relatório físico? 

- Pequena infecção no sistema urinário. Células cancerígenas de grau 1 no estômago. 

Lea ficou tensa. 

- Quanto tempo esteve em viagem? 

- Consta do relatório que o elemento esteve um período de 3 dias no sector Stigma na 47 Tucanae. 

- Insistem em mandar elementos de pesquisa para esse sector. 

Lea observava a mesa táctil onde ia chamando os diferentes relatórios para poder estudar os valores 
das análises. Reconhecia aqueles valores de envenenamento por já os ter visto noutros elementos 
de pesquisa que tinham sido deixados no mesmo sector. Ditava as suas observações enquanto F13 
os inseria no relatório de análise. 

- … como conclusão temos um envenenamento por ingestão, tendo de ser feita a autópsia no espaço 
de 3 horas para análise das substâncias do sistema digestivo. 

- Autopsia Dr.ª? 

- Sim, o elemento será terminado. 

 

II 

 

Lea gostava de passar o seu intervalo à janela da sala de convívio. Sentada nos sofás que se 
encontravam virados para as janelas, com a salada no colo, apreciava a paisagem e a calma aparente 
no exterior. 

Nina aproximou-se dos sofás e sentou-se ao seu lado com uma saca de amendoins. 

- Hei girl. Novidades? 

 - Mais um elemento envenenado por ingestão. Sector Stigma.  

Nina encolheu os ombros enquanto olhava para dentro do saco dos amendoins. 
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- É mais que sabido que Stigma é colonizável, mas nunca será auto-suficiente. Não percebo porque 
insistem… - Lea sentia-se zangada e gostava de ter oportunidade de subir ao nono andar para poder 
transmitir essa informação aos manda chuvas. 

- O Sector Stigma é três vezes maior do que este Lea, os interesses são grandes, já sabes como 
funciona. 

- Mhm, a seguir tenho um A21. 

Nina olhou para Lea conhecendo os sentimentos ambíguos da colega sobre os andróides. 

- Porque é que te incomodam tanto Lea? 

Lea encolheu os ombros picando a salada com o garfo sem qualquer interesse. 

- São máquinas que “aprendem” sentimentos, “aprendem” a gostar de uma cor, mas não sentem 
realmente emoção por ver um pôr-do-sol ou um filme. Estão a fabricar sentimentos, Nina. Acho isso 
simplesmente incompreensível e errado.  

- Essa vinda de ti é engraçada, tu que pedes “se faz favor” à tua IA para te baixar a luz. – Nina soltava 
gargalhadas sonoras e fortes, como se tivessem contado uma piada. 

Lea levantou-se deixando Nina para trás e tomou a direcção do seu laboratório. Quanto mais 
depressa começasse mais depressa poderia esquecer aquele dia. 

 

III 

 

De pé junto à mesa táctil, com a cabeça ligeiramente inclinada deu as ordens a F13. 

- Prepara-me a zona de observação e segue o protocolo de transferência do elemento. Algum 
histórico de violência ou doença? 

- Não Dr.ª.  

- Avancemos então. 

Enquanto calçava as luvas, esperou que a porta do elevador de transporte se abrisse. Quando as 
portas se abriram olhou para o elevador, de pé numa redoma de vidro deslizante, um A21 
equilibrava-se sobre uma perna com várias mazelas em todo o lado esquerdo do corpo. Fluidos do 
sistema mecânico escorriam das “feridas”. 

Surpresa pelo que via, Lea ficou sem acção por breves momentos. Não esperava um andróide que 
tivesses passado por algum tipo de ataque, visto os sectores para os quais eles eram enviados serem 
maioritariamente desabitados.  

- F13, traz a redoma para dentro, desinfecta a mesa de observação para o deitar lá. Aplica o 
protocolo com nível de segurança 1 sobre a caixa. 

- Nenhum indício de perigo, Dr.ª Lea. 

A redoma encontrava-se junto à mesa de observações e Lea activou o sistema de abertura. O 
andróide olhava para a porta que se abria, fixando depois os olhos em Lea. 
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Por momentos Lea sentiu-se insegura com aquele olhar, como se se tratasse do seu primeiro dia de 
trabalho. As palavras fugiam-lhe. 

- Deita-te sobre a mesa de observação. – Ordenou. 

O andróide começou a mover-se lentamente, apoiando-se com a mão sã na redoma e saltitando 
sobre o pé de apoio. Lea estava cada vez mais nervosa, e mostrava os sinais de nervosismo. Sem 
conseguir decidir se o ajudava ou não a subir para a mesa, segurava a redoma e contornou a mesa 
de maneira a ficar junto ao carrinho de frascos de recolhas.  

Sobre a mesa, o andróide continuava a verter fluidos, e mesmo não sofrendo dores, poderia ficar 
com danos permanentes a nível neurológico com aquela perda abundante de fluidos.  

- F13, liga-te ao sistema neurológico do andróide, faz as reparações possíveis. Estanca-lhe as perdas 
de fluidos e cuidado com a perda de informação. – Enquanto falava, sentia-se mais segura, pois 
estava de novo a controlar aquele ambiente laboratorial. 

- O meu nome é Areno e obrigada pela salvaguarda do meu sistema neurológico. 

Lea olhou para a cara do andróide, chocada com a resposta. As IA até aí desenvolvidas apenas 
“respondiam” a questões. Não se encontravam programadas para abordar os humanos, excepto IAs 
especificas como a F13 e essas não eram corpóreas. Tentando agir sem dar relevância ao 
comentário, Lea virou as costas à mesa dirigindo-se à mesa táctil para observar os relatórios que F13 
ia adicionando ao relatório do A21. Com um corpo semi-mecânico com necessidades fisiológicas 
como ingestão de fluidos, os processos computo-neurológicos tentavam mimetizar com os 
humanos. Contudo, nestes processos tinham-lhes barrado as interacções com humanos, tornando 
aquela intervenção do andróide completamente atípica.  

Lea concentrava-se nos relatórios químicos que F13 tinha realizado sobre a redoma, assim como 
observava as acções que F13 ia realizando sobre o andróide.  

- O que aconteceu para teres estes ferimentos? – A duvida tinha-lhe surgido assim que o vira 
naquele estado. 

- Foi ao defender Ino de um ataque de um autóctone.  

- Defender? – Lea virara-se com a surpresa do que ouvira. – Tu defendeste alguém? Quem? 

- Ino, um andróide que eu formei. 

Lea puxou um banco que se encontrava junto da parede e que raramente usava, para o pé da mesa 
de observação e sentou-se nele. Observava agora o andróide com atenção, tentando olhá-lo para 
além do que tinha visto até ali. Tinha o cabelo curto e pintado de um azul celeste que usualmente 
identificava o sector de que fazia parte. A pele, que se assemelhava a pele humana mas que 
continua ligas metálicas de modo a torná-la mais resistente, era mais escura que o habitual e as 
feições eram as comuns dos andróides.  

- F13 qual é o modelo e versão dele?  

- A21.3.1. 

O andróide mantinha os seus olhos fixos nos de Lea, e esta não tinha coragem para os desviar. 

- Alguma nota relevante referente a esse modelo F13? 

- A visão foi melhorada em 0,13%. Foi realizado um upgrade de kernell… 
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- Sistema neurológico F13, o que fizeram ao sistema neurológico? 

- Informação não disponível Dr.ª Lea. 

Lea sentia-se cansada e enquanto olhava para aquele andróide tentava lembrar-se da última vez que 
tinha defendido alguém. 

- O que aconteceu… Areno? 

- É uma ordem, Dr.ª Lea? – Um suave sorriso desenhava-se nos lábios de Areno, enquanto mantinha 
os olhos fixos em Lea. 

- Podias contar-me o que aconteceu Areno? – A voz de Lea era um pequeno sussurro. 

Com um pequeno aceno de cabeça, o sorriso desvaneceu-se e Areno começou a falar. 

- No dia em que nos iam buscar à zona de embarque, tínhamos perdido mais de metade da equipa 
da missão. O terreno contém vegetação que nos é desconhecida, com ácidos altamente destrutivos. 
Ainda não tínhamos interceptado nenhum autóctone para recolha. E mesmo as recolhas de fluidos e 
vegetação tinham sido perdidos com as mortes na equipa. Enquanto esperávamos, recolhíamos 
novamente vegetação. O Ino faz parte da última turma que eu formei, era a terceira missão dele. 
Surgiu um autóctone que nos atacou pelos ares, Ino tinha uma das poucas armas que nos restava, e 
tentava defender alguns dos mais jovens. Sem experiência de terreno foi encurralado… tentei 
ajudar, mas não o consegui salvar. Antes de conseguir abater o atacante, ele conseguiu ainda deixar 
mossa. Matou mais três dos nossos… não nos tinham preparado para esta missão, não nos deram 
armas suficientes. Não eram suficientemente experientes. 

Lea continuava a olhar Areno e tinha-lhe visto nos olhos uma verdadeira expressão de dor. Tentara 
salvar os seus, haveria algo mais humano que isso? Ou fazia simplesmente parte do instinto animal 
como se de uma alcateia se tratasse? Muitos dos humanos seriam cobardes de mais para fazer algo 
como aquele andróide tinha feito. Conseguia ver rugas de tristeza e preocupação por aqueles que 
Areno levava para cada missão.  

Lea levantou a mão e pousou-a sobre a de Areno. 

-Tenho muita pena. Verdadeiramente. 

- Eu também. 

Lea deu as restantes ordens a F13 sem se afastar de Areno. Faria o relatório depois de o dispensar e 
de já não ter mais exames a fazer. 

- Todos os exames foram realizados com sucesso Dr.ª Lea. 

- Obrigada F13. Bem Areno, esta missão terminou. Já deves ter feito o relatório da missão, por isso, 
posso dispensar-te. 

O andróide voltou a agarrar a mão de Lea. 

- Pode-me deixar estar aqui mais uns minutos Dr.ª, antes de me dispensar? 

Lea acenou-lhe que sim e manteve-se no mesmo sítio não retirando a mão. 
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Areno levantou-se saindo da mesa de observação, Lea levantou a cabeça quando o sentiu a retirar a 
mão. 

- Obrigada Dr.ª, pode dispensar-me, sinto-me preparado. 

Lea foi até à mesa táctil para dar a ordem e Areno caminhou em direcção à porta do elevador de 
transporte, entrando olhando para trás para Lea.  

Lea sentiu um peso no estômago quando viu o corpo de Areno a bater no chão enquanto a porta se 
fechava. 

- F13 abre o elevador de transporte. Verifica os sinais do A21. – A voz de Lea aumentava de tom. – 
Abre a porta F13. 

Sem obter resposta, na mesa táctil surgiu o relatório de Areno. Tinha terminado à missão 500 e 
como tal tinha sido desligado. 
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Crónicas Obscuras  
A Despedida 

  

V i t o r  F r a z ã o  

 

O luar passava entre as lâminas da persiana, banhando o quarto do motel, enquanto o vento trazia 
os sons da estrada. 

Sentado nu numa cadeira de vime, Renato ouvia a suave respiração da rapariga que adormecera na 
cama, exausta após horas de paixão. O pálido corpo nu voltado para o amante reflectia o luar e os 
férreos cabelos ruivos fluíam pela almofada. Os olhos verdes de Renato contemplavam Madison, 
enquanto o peito dela subia e descia gentilmente. Eventualmente, uma inspiração ligeiramente mais 
profunda avisou-o que ela estava prestes a acordar. 

 As pálpebras da jovem ergueram-se revelando as íris azuis, através das quais mirou Renato com 
adoração. Ele não era feio, mas estava longe de ser o mais belo dos amantes de Madison. O seu 
cabelo curto e a barba densa, mas bem aparada, que partilhavam o mesmo tom negro mesclado de 
grisalho, e as rugas quase imperceptíveis no rosto faziam-no aparentar meia-idade. Era magro, sem 
músculos definidos, com uma ligeira “barriga de cerveja” e as mãos evidenciavam uma aspereza 
incompatível com alguém da sua sofisticação. Não era o amante que a maioria das pessoas julgaria 
adequado para Madison, porém, ele tinha muito para oferecer... 

- Desculpe ter adormecido – disse ela, mantendo a cabeça repousada sobre a almofada, à medida 
que os seus lábios se rasgavam num sorriso prazenteiro. 

- Tinhas muitos motivos para estares cansada – respondeu ele, retribuindo o sorriso, enquanto dava 
a si mesmo a proverbial “palmada nas costas” em reconhecimento do seu desempenho sexual. – A 
tua amiga aguentou mais. 

- O crédito é todo seu – alegou ela, considerando que o filho da noite acabara de fazer um uso 
demasiado leviano da palavra “amiga”, para se referir uma prostituta que ela conhecera naquela 
mesma noite. – A propósito, onde está?…  

Madison interrompeu repentinamente a pergunta quando, ao espreguiçar-se, tocou com a perna em 
algo frio e mole, sabendo, mesmo antes de virar a cabeça, que se tratava do cadáver da prostituta. A 
mulher nua estava atravessada ao pés da cama, de barriga para cima, com as pernas e a cabeça a 
penderem fora do colchão. Não possuía feridas, tirando dois orifícios no pescoço.    

Madison contraiu-se ligeiramente, porém, esse segundo de surpresa foi o único sinal de emoção que 
revelou. Outras mortais teriam gritado ou emitido um gemido estrangulado, mas ela não o fez, 
limitando-se a contemplar o cadáver com aparente indiferença. Renato apenas a sabia assustada 
porque conseguia ouvir e sentir a aceleração no seu batimento cardíaco, graças ao sentido vampírico 
denominado Pulsar. 

- Presumo que tenha ficado satisfeito? – inquiriu ela, procurando retomar a conversa com toda a 
naturalidade que era capaz, mas ainda sem ter coragem para se virar e enfrentá-lo. Apesar de já 
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conviver com vampiros há mais de um ano, era a primeira vez que via um cadáver. Desde o início 
soubera que aquele tipo de cenário fazia parte do “pacote” e prepara-se para o aceitar… porém, não 
contara sentir-se tão afectada…  

- Sim, ela era deliciosa – comentou Renato, abrindo a boca e passando a língua pelos aguçados 
caninos.  

Normalmente, Renato não gostava de matar, preferindo deixar as suas dadoras vivas para se 
alimentar delas durante semanas, por vezes meses, tirando apenas um pouco de cada vez para que 
os seus corpos pudessem recuperar, contudo, desta feita, optara por um caminho diferente. Afinal, 
não tinha muito tempo e queria partir saciado… 

- Não a drenou – apontou Madison, vendo sangue a escorrer lentamente pelo canto da boca do 
cadáver. – Presumo que isso signifique… – ponderou, virando-se para o vampiro. – Irá transformar-
me? 

“São sempre tão ansiosas” pensou Renato, sorrindo, impressionado com a confiança e frieza de 
Madison perante o cenário. 

Existiam diversos tipos de dadoras e dadores, todos com os mais variados motivos para deixarem os 
vampiros “amamentarem-se” do seu fluido vital. Alguns gostavam da sedução, da emoção do risco, 
outras deixavam-se fascinar pela mística dos filhos da noite... Madison era o género de dadora que o 
fazia por ter esperança de ser recrutada para o mundo dos eternamente jovens. Renato não sabia 
porque é que ela desejava ser uma vampira, tão pouco se importava, o que o impressionara fora o 
modo como ela agira perante o cadáver. Muitos dos pretendentes a vampiros falavam do desejo de 
abraçarem a condição de filho da noite, mas a maioria hesitava perante a realidade, mas Madison 
não. Quaisquer que fossem as suas razões davam-lhe uma determinação inabalável. 

Em vez de responder, Renato levantou-se calmamente e aproximou-se da humana. Enquanto o 
vampiro a fazia deitar-se de costas sobre a cama e se colocava sobre ela, Madison não soube se ele 
pretendia transformá-la ou apenas possuí-la novamente.  

- Relaxa – aconselhou ele, percorrendo o pescoço da humana com os lábios, segundos antes de usar 
os caninos para lhe furar suavemente a pele. 

Madison não sentiu medo. Afinal, estava longe de ser a primeira vez que Renato se alimentava dela. 
A ruiva sabia perfeitamente que não sofreria, pois os caninos dos vampiros segregavam substâncias 
que adormeciam a dor. Os seus dentes possuíam também coagulantes e anti-coagulantes que 
podiam aplicar consoante as suas necessidades, sendo esse um dos motivo pelos quais Madison não 
sangrara até à morte em anteriores sucções e a razão pela qual o sangue da prostituta assassinada 
não encharcava a alcatifa do quarto.  

A humana sentia o gélido corpo morto-vivo do amante de encontro ao seu, enquanto este lhe 
sugava o sangue, porém, isso pouco ou nenhum desconforto lhe causava, graças às deliciosas 
memórias que tinha de anteriores contactos com a pele deste. A primeira vez fora estranha. 
Todavia, há muito que se habituara e aprendera a apreciar aqueles encontros. Além disso, a cada 
segundo que passava, a cada gota de sangue que lhe era sugada do corpo, estava mais perto da 
imortalidade. A qualquer momento, Renato iria parar de se alimentar e dar-lhe-ia um pouco do seu 
próprio sangue, transformando-a numa vampira. Era tudo o que ela desejava, um bilhete só de ida 
para longe da sua vida e família, daquela terriola, da sufocante mediocridade e do angustiante 
aperto da mortalidade. Seria livre, sem nada que a prendesse ou limitasse, existindo eternamente 
apenas para si mesma. 
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Os pensamentos de Madison foram interrompidos quando ela começou a notar que a alimentação 
de Renato estava a demorar muito mais que o costume. Inicialmente, não ligou, imaginando que isso 
fizesse parte do processo, afinal, pelo que entendera tinha de estar à beira da morte antes de ser 
transformada. Aliás, após beber o sangue do vampiro teria, realmente de morrer para poder 
renascer como uma filha da noite. Contudo, à medida que o tempo passava e Renato não dava 
qualquer sinal de pretender fornecer-lhe o seu sangue, ela começou a ficar cada vez mais alarmada.  

Eventualmente, percebeu que estava em perigo e começou a debater-se, abanando a cabeça de um 
lado para o outro e tentando afastá-lo de si. Ele mentira-lhe! Ia matá-la! “Não, não pode ser!” 
pensou, assustada, lutando com todas as forças, provocando uma cacofonia ensurdecedora com as 
molas ferrugentas do colchão, enquanto Renato continuava a alimentar-se, implacável. “Não posso 
morrer! Não quando estou tão perto…”  

Apesar de insuflada pelo desespero, a humana, enfraquecida pela perda de sangue, acabou por 
desistir, baixando os braços e deixando-se sugar até à morte. 

Madison estava reduzida a uma encarquilhada amostra de si mesma quando Renato rebolou de 
cima dela, deitando-se ao seu lado na cama com os pés sobre o cadáver da prostituta, 
completamente saciado. 

“Desculpa Mad” pensou ele, levantando-se com indolência da cama e dirigindo-se ao mini-bar para 
agarrar um copo para whisky “simplesmente não és o tipo de herança que quero deixar para trás”. 
Descontraidamente, com a mesma indiferença de quem abre um frigorífico e tira um petisco mesmo 
não tendo fome, Renato pegou no braço esquerdo da prostituta morta e mordeu-o, recolhendo o 
sangue com o copo. Satisfeito com o recipiente quase cheio, o vampiro voltou a mordê-la no mesmo 
local, usando o coagulante dos seus caninos para fechar a ferida. 

Indiferente ao quadro mórbido que pintara, Renato voltou a sentar-se nu na cadeira de vime, 
perdendo-se em pensamentos, à medida que beberricava o conteúdo do copo. O seu coração estava 
pesado, não em relação ao sucedido naquele quarto, mas pelo acto que o levara a desejar aquela 
última noite de prazer antes do fim, uma espécie de derradeira refeição antes da pena capital.  

Todo o conceito o confundia. Como é que uma espécie notoriamente conhecida por viver livre dos 
grilhões das regras podia acusar e condenar um dos seus por um crime?  

“Suponho que a resposta não interessa” pensou, bebendo mais um golo. “A manhã está a menos de 
três horas e a penitência virá, seguramente, antes disso…”       

Estivera certo, pois, duas horas antes do Sol nascer, um forte pontapé rebentou a fechadura da 
porta, forçando-a a abrir, permitindo a um vampiro asiático entrar no apartamento brandindo uma 
wakizashi. 

- Já não era sem tempo – comentou Renato, permanecendo sentado, de copo na mão, aparentando 
toda a calma do mundo. 

- Não tentes nada! – ordenou o invasor, dividido entre a tentação de aproveitar aquela aparente 
vulnerabilidade do vampiro para o eliminar e as suspeitas que aquilo pudesse ser uma armadilha. 

- Ele não tentará – garantiu um terceiro filho da noite, um indivíduo de traços hispânicos, que entrou 
tranquilamente com as mãos metidas nos bolsos do seu longo casaco negro de seda. Parecia não ter 
mais de dezassete ou dezoito anos, o seu cabelo era preto e o rosto, perfeitamente barbeado, 
assemelhava-se ao de Renato. A grande diferença estava nos olhos, os do recém-chegado eram 
castanhos e os do outro verdes. – Não te preocupes, Jun. 

- Olá, abuelo – respondeu Renato. – Não tiveste pressa nenhuma, pois não? 
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- E tu soubeste aproveitar o tempo, pelo que vejo – comentou o outro, varrendo a sala com um olhar 
e vendo as duas mulheres mortas sobre a cama. – Calma, Jun – apelou, colocando a mão direita 
sobre o ombro do vampiro asiático à sua frente, que após analisar o cenário e concluir que não 
existia qualquer armadilha, estava mais que disposto a avançar para eliminar Renato. – Se não te 
importas gostava de ter uma palavrinha a sós com o meu neto.   

Embora o termo neto fosse por vezes usado pelos vampiros para caracterizar um relacionamento 
artificial concebido aquando do processo de transformação de humano para filho da noite, Renato 
era, de facto, geneticamente, neto daquele imortal. Faramundo, que embora aparentasse ser o mais 
novo dos três era na verdade o mais velho, fora transformado antes do seu décimo sétimo 
aniversário, porém, para um nobre da Espanha do século XV, ter descendência com essa idade não 
era nada de extraordinário. Após a transformação, Faramundo afastara-se da família e só voltou 
quando Renato já era um homem de meia-idade, altura em que decidiu transformar o neto em 
vampiro, para mitigar a solidão e assegurar que o sangue da sua casa nunca seria extinto. Desde 
então, os dois parentes tinham sido inseparáveis. 

Jun ignorou o apelo de Faramundo e soltou-se do seu aperto, avançando com a wakizashi em punho 
para decapitar Renato, uma vez que essa era a única maneira de eliminar um filho da noite. Porém, 
Faramundo foi mais rápido e torceu o braço do asiático atrás das costas, desarmando-o e 
encostando-lhe a lâmina ao pescoço. 

- Não estava a pedir – advertiu o vampiro mais velho, puxando o asiático para trás e rasteirando-o, 
fazendo-o bater de costas de encontro à parede.  

Sendo um vampiro, Jun não acusou dor e imediatamente ficou pronto a contra-atacar, porém, 
deteve-se quando Faramundo lhe devolveu a arma e voltou a colocar as mãos nos bolsos, não 
demonstrando qualquer atitude ameaçadora.  

- Ele tem de morrer – reforçou Jun. – Foram essas as ordens de Carson. 

- Eu sei, estava lá – disse Faramundo. – Os desejos de Carson serão cumpridos, mas não antes de eu 
falar com o meu neto a sós. Espera lá fora. – ordenou, virando-lhe as costas, pondo-se 
deliberadamente numa posição vulnerável. – Achas que se o fosse ajudar a fugir ter-te-ia poupado? 
– inquiriu, procurando apelar ao sentido de honra e decência de Jun, ao ver que ele não se mexera. 

Uma vez que o seu trabalho ali era garantir que Faramundo provava a sua lealdade para com Carson, 
fazendo o que lhe fora ordenado, o vampiro asiático manteve-se imóvel, não demonstrando 
qualquer sinal de cedência, porém, a referência ao vergonhoso facto de se ter deixado apanhar 
desprevenido fê-lo, eventualmente, baixar a cabeça numa humilde vénia e retirar-se, sabendo que 
poderia continuar a vigiá-los do exterior, graças ao Pulsar. 

- Veste-te – ordenou Faramundo, após Jun sair, usando um hábil pontapé para devolver a Renato as 
suas calças, que estavam caídas no chão do quarto. – Preferia que um familiar meu não morresse nu, 
como um vulgar animal. 

- Se insistes – concordou ele, com indiferença, pousando o copo e levantando-se para enfiar as 
calças. – É esta a parte em que perguntas porque o fiz? 

- Não, eu sei porque o fizeste – assegurou Faramundo, andando de um lado para o outro 
descontraidamente com as mãos nos bolsos. – Carson tem poder, dinheiro e influência, em suma, 
tudo aquilo que tu queres e não tens, por isso, tentaste eliminá-lo para ficares com o que era dele. A 
história mais antiga do mundo. Jogaste as tuas cartas e perdeste. Podia acontecer a qualquer um. A 
maioria dos vampiros nem sequer te criticaria. Afinal, por amor de Deus, somos imortais, limitações 
de princípios morais e leis são coisas que abandonámos quando os nossos corações deixaram de 
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bater – alegou, demonstrando pela primeira vez que não concordava com o que tinha de fazer. – 
Infelizmente, Carson é um indivíduo influente e não chegou a esse posto sendo misericordioso ou 
deixando pontas soltas… 

- Eu sei – disse Renato, apertando o cinto das calças, nada surpreendido pelo avô saber os seus 
motivos. Ninguém o conhecia melhor…  

O filho de Faramundo não fora o mais astuto dos gestores, movido pela ambição, fizera algumas 
escolhas arriscadas e apoiara pessoas que não o mereciam, como resultado, o património da família 
fora dilapidado e Renato nascera na chamada nobreza empobrecida. Tendo um nome de peso, mas 
nãos as posses para lhe fazer jus, o neto de Faramundo crescera humilhado e sobre os signos da 
ganância e da inveja. Séculos com o avô amenizaram tais sentimentos, mantendo-o ocupado com 
viagens e prazeres terrenos, todavia, ocasionalmente eles ressurgiam fazendo Renato correr riscos 
desnecessários...       

- O que gostava de entender é porque não fugiste, rapaz? – quis saber Faramundo, genuinamente 
curioso, encostando o ombro direito à parede, enquanto olhava para o rosto barbudo do seu 
descendente.   

- Imagino que pela mesma razão que estás aqui, pronto a matar o teu neto – argumentou Renato, 
com uma estranha calma, sentando-se e fitando as juvenis feições do avô. Na sua voz não havia 
súplica ou crítica, limitava-se a constatar um facto.  

- Foi a escolha que me deram. Ou resolvo este assunto e provo a minha lealdade matando-te ou eles 
eliminam-me e vão atrás de ti de qualquer forma – explicou, não procurando justificar-se, mas 
apenas informar. – Fugiria contigo de boa vontade, rapaz – confessou, deixando descair a máscara 
de indiferença e mostrando o quando lhe custava assassinar o último membro da sua família. – 
Podíamos voltar a vaguear como fizemos ao longo dos séculos – sugeriu, sorrindo enquanto se 
lembrava essas viagens. – Porém, nem mesmo eu posso vencê-los a todos. Os capangas de Carson 
são muitos e ele garantiu-me que se o trabalho fosse deixado a cargo deles o teu destino seria bem 
pior que a morte.  

Renato não disse nada, digerindo tudo em silêncio. O que o avô lhe narrava não constituíra qualquer 
surpresa, pois há muito que ele suspeitava do peso da ameaça sobre a sua cabeça. Como vampiro 
era insensível à maioria das dores físicas. Facas, armas de fogo, ácidos, chamas, fragmentação de 
ossos, etc, nada disso podia ser usado para o torturar. Contudo, seres poderosos como Carson 
sabiam ser imaginativos… Havia mais de uma maneira de “esfolar” um filho da noite… a agonizante 
luz solar e tormentos psicológicos eram apenas a ponta do iceberg.    

- Se quiseres podemos tentar fugir – admitiu Faramundo, contrariando tudo o que dissera até então, 
incapaz de fazer o que lhe fora incumbido sem dar uma última oportunidade ao neto. Uma ligação 
com mais de quinhentos anos de existência não se quebrava como se nada fosse… – A escolha é tua. 

- É precisamente essa a questão, não é? – perguntou o neto, retoricamente, enquanto voltava a 
agarrar no seu copo com sangue. – Estamos ambos fartos de fugir, deambular pelo mundo já não é 
suficiente para nós. Tu precisas desta posição junto do Carson, mereceste-a. Após tantos séculos 
tens direito a algum descanso. Quanto mim… tentei obter aquilo que mereço e falhei – disse, 
simplificando uma questão muito mais complexa. Não o queria admitir, mas também estava 
cansado… cansado de não ter o que desejava, de ver o poder e influência que lhe deviam pertencer 
nas mãos dos outros… – Joguei e perdi, não me arrependo, mas também não vou tentar prolongar o 
inevitável. Não darei a Carson a satisfação de me torturar até que lhe implore para morrer. Foi por 
isso que não fugi. Escolhi a maneira como quero encontrar o meu fim, o que é mais que a maioria 
pode dizer… Uma última noite de excessos, uma cornucópia de sangue e prazer carnal, é esta a 
memória que quero levar comigo para o grande vazio – alegou, bebendo de um golo todo o sangue e 
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largando o copo na cama. – Além disso, prefiro morrer às tuas mãos, afinal, se não fosses tu, teria 
acabado há muito como um velho amargo e infeliz.  

- Renato, eu…  

- Eu sei – cortou o neto, sabendo perfeitamente que o avô sentia um misto de tristeza e orgulho 
perante a situação.  

Recusando-se a prolongar o sofrimento de ambos, Renato pôs-se de joelhos, colocou as mãos atrás 
das costas e levou a testa até à alcatifa que cobria o chão, expondo o pescoço. Palavras queimavam-
lhe na garganta, mas ele não as proferiu. Nenhum deles o fez. O que haveria para dizer que ambos já 
não soubessem ao fim de meio milénio juntos?  

- Foi uma viagem e tanto, Gael – disse Faramundo, recorrendo ao nome de baptismo do neto e não 
aquele que ele escolhera quando se tornara vampiro. O som da sua catana a deslizar relutantemente 
da bainha de couro ecoou na noite silenciosa. – Perdoa-me. 

- Não há nada a perdoar – assegurou o neto, honestamente. Aquela fora a sua escolha. Se não podia 
ter aquilo que ambicionava, não queria continuar naquele mundo… De qualquer modo, assim, pelo 
menos, talvez Faramundo pudesse obter o que desejava. O avô dera-lhe uma nova vida… aquela era 
uma troca mais que justa.    

A lâmina era pequena, mas a mão de Faramundo manteve-se firme e executou a sua função com um 
único golpe rápido e limpo. Cortando certeira através de osso e carne, separou a cabeça do corpo de 
Renato e ambas se desfizeram em pó, sofrendo num segundo os quinhentos anos de degradação 
que deviam à Natureza. 

- Já podes correr para Carson a dar a notícia, como um cãozinho obediente – comentou Faramundo, 
tirando momentaneamente os olhos das cinzas do seu neto e fitando Jun de esguelha, quando este 
se aproximou da porta. 

O asiático teve o bom senso e a decência de não dizer nada, mas olhou para os cadáveres na cama. 

- Eu limpo isto – garantiu o vampiro mais velho, procurando esconder debaixo de uma máscara de 
indiferença e eficácia a dor que sentia. Se o seu corpo morto-vivo pudesse produzir lágrimas, uma 
única e solitária teria escorrido pelo rosto falsamente juvenil de Faramundo. 

 Jun recuou e afastou-se, deixando o hispânico sozinho. Não nutria qualquer simpatia para com ele e 
alegrava-se com a morte de Renato, porém, tendo terminado a função que o trouxera ali, não via 
nenhum motivo para continuar a antagonizar Faramundo com a sua presença.   

O vampiro hispânico sentou-se na cadeira de vime onde o seu neto estivera minutos antes e lá se 
deixou ficar perdido nas memórias de tudo o que tinham vivido. Deu por si a pegar no copo largado 
sobre a cama e olhou através dele, como se o vidro sujo com sangue fosse o espelho para um 
passado que destruíra ao baixar a catana e que nunca poderia recuperar.   

Meia hora depois, quando Faramundo se preparava para efectuar as limpezas necessárias, 
nomeadamente livrar-se dos corpos, um dos cadáveres começou a mexer.  

“Só podem estar a brincar” pensou o vampiro, chocado ao ver a prostitua morta acordar atordoada 
por entre gemidos de confusão. “Bastardo! Tens de ter sempre a última palavra, não é, Gael?” 
acusou, sorrindo enquanto olhava para as cinzas do falecido neto. Em vez de matar a prostituta, 
Renato transformara-a em vampira, decidindo deixar no mundo uma última lembrança da sua 
presença. “Uma herança que irá irritar bastante Carson...” alegou Faramundo, rindo perante a 
ousadia póstuma do seu descendente.  
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