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 Apresentamos com este número, uma Nanozine de equipa e espírito renovado. 

 Aconteceram mudanças internas que levaram a uma nova organização e à chegada de 

três novos membros (Diana Pinguicha, Rodrigo Gama e Filipa Teodoro), cheios de ideias e 

energia para trabalhar mais e fazer deste projecto algo melhor e maior.  

 Apesar de a Nanozine se ter apresentado como uma publicação trimestral achamos 

que chegou a hora de mudar um pouco. O número de espaços para os autores publicarem 

aumentou consideravelmente no último ano e assim achamos melhor reduzir para uma perio-

dicidade semestral e assim “mercado” não ficará tão saturado. Outra razão prende-se com o 

facto de quatro dos cinco membros da equipa serem estudantes do ensino superior e esta não 

ser a sua única actividade fora de aulas. Assim poderemos trabalhar mais e melhor e acredita-

mos que será algo positivo para todos (todos sabemos que quantidade não é sinónimo de 

qualidade). 

 Com um novo formato e design chega-vos assim às mãos uma Nano cheia de histó-

rias para contar e estamos todos à espera das vossas opiniões… 

 

Alexandra Rolo 

Direcção: Alexandra Rolo, Leonor Ferrão | Revisão: Alexandra Rolo, Filipa Teodoro, Diana 

Pinguicha, Rodrigo Gama | Design e Paginação: Leonor Ferrão 

A Nanozine não aprova o (des)acordo ortográfico 

©Nanozine, Julho 2013 
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 Finalmente, ao fim de mais de trinta anos estava pronta. Roberto admirou-a. Não que 

fosse algo digno de ser admirado. Uma miscelânea de cabos ligados a vários pontos nas pare-

des, todos conduzindo energia para a estrutura central: uma coluna metálica em cujo topo se 

encontrava um círculo de chapa mal acabado. Podia não ser propriamente horripilante, porém 

não devia nada a um bom sentido estético, pois era algo construído para ser funcional, a nunca 

ser mostrado fora das quatro paredes do laboratório. 

 Roberto passou a mão pelo painel de controlo, pelos diversos botões que de momento 

se encontravam desactivados, e esboçou um sorriso. Finalmente ia poder ter a vida que sempre 

almejara, que sempre merecera, mesmo que só agora, aos sessenta. 

 Desde a adolescência, durante a primeira década do novo milénio, que procurava aqui-

lo a que chamavam verdadeiro amor, aquele sentimento sobre o qual tantos filmes vira e livros 

lera. Só encontrou desilusões. Foi enganado e traído mais vezes do que aquelas de que se con-

seguia lembrar. Porém, isso já não o preocupava. Finalmente, a máquina do tempo estava 

pronta e iria levá-lo para os anos setenta, a altura em que os seus pais se apaixonaram, um 

amor real e puro que durou até ao fim das suas vidas. A época ideal para encontrar a mulher 

que sempre quisera. 

 Bateram à porta. 

 — Posso entrar, senhor Santos? 

 Era Anabela, a empregada que tratava de todos os aspectos mundanos da vida de Ro-

berto. Ele sempre a achara atraente, mas esforçava-se ao máximo para a ignorar. Ela era vinte 

anos mais nova do que Roberto e ele já tivera demasiadas más experiências com mulheres da 
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sua própria idade. Como poderia render-se a uma que já crescera no novo milénio? 

 — Onde quer que ponha o seu almoço? 

 Ele apontou para uma mesa próxima, à qual se sentou pouco depois. Um cheeseburger 

triplo da Max com molho especial encontrava-se à sua frente. Seria uma das poucas coisas de 

que iria sentir falta nos anos setenta. Comeu-o com pequenas dentadas e saboreou cada uma 

lentamente. 

 Finda a refeição, levantou-se e dirigiu-se para uma pequena alavanca no flanco da má-

quina. Puxou-a, e um ténue zumbido invadiu o laboratório. As luzes do painel de controlo 

acenderam-se. Ele pressionou vários botões e colocou-se debaixo do círculo metálico da má-

quina. 

 Anabela aproximou-se. Enquanto o zumbido da máquina aumentava de volume, lágri-

mas escorriam pela face da empregada. Por fim, avançou dois passos rápidos, abraçou o pesco-

ço de Roberto e beijou-lhe os lábios. Um longo e demorado beijo que só quebrou quando o 

zumbido da máquina se tornou tão intenso que só podia indicar que o tempo estava a chegar 

ao fim. 

 Assombro e confusão surgiram na face de Roberto. Um mero instante depois, os seus 

olhos esbugalharam-se e a sua boca abriu-se, como se se tivesse apercebido de algo em que já 

devia ter reparado há muito mais tempo. Uma lágrima escorreu-lhe pelo rosto. E ele desapare-

ceu, em direcção ao passado perfeito. 

 

 

 

 

 

 

Joel Puga nasceu em 1983 na cidade de Viana do Castelo, mas reside hoje em Braga, onde trabalha como 

Engenheiro Informático. Para além de ter contribuído para alguns artigos científicos na sua área de formação, 

conta também com vários textos de ficção especulativa publicados em fanzines.  



 De pé, Lan deteve-se em cima de um rochedo ferroso que rodopiava lentamente à 

volta do gigante vermelho. A névoa útil que lhe envolvia o corpo nu filtrava as radiações duras 

que a estrela expelia ao mesmo tempo que mantinha uma atmosfera e temperatura protectoras. 

Com um pensamento, as nanomáquinas que compunham a névoa converteram os raios X que 

chegavam até ela de todo o Universo para o espectro de luz visível aos olhos humanos. Im-

pressionava-se sempre com aquele quadro cósmico que enchia o firmamento à sua volta de 

cor. O Universo, por hostil que fosse, era, acima de tudo, uma obra de arte sem igual e sem 

fim. 

 – Não te cansas de ter a boca sempre aberta? 

 – És um filisteu, Ask. – Ele estaria próximo de um poço de gravidade de algo mais 

estável que o seu asteróide. Activou o feed de imagem e uma cara séria surgiu a flutuar diante 

da estrela. – Nunca aprecias a beleza do momento. 

 – Teremos tempo para isso depois. A estrela está próxima do tempo. 

 Lan anuiu. A sua névoa protectora aumentou de tamanho à custa dos elementos do 

asteróide, expandiu-se um pouco para ganhar estabilidade sobre a superfície e cancelou a inér-

cia rotativa do rochedo quando voltou a ter a estrela por cima. Outro pensamento e agora 

podia ver o tecido frágil do espaço-tempo a rasgar-se num vórtice crescente à medida que a 

estrela pulsava num ritmo artificial e colapsava sobre si. 

 
A preocupação que assolava os seus pensamentos sempre que acordava das hibernações mile-

nares cresceu também. Aumentou até formar uma massa crítica e se resolveu em perguntas 
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 – Não estaremos a adiantar-nos? E se os Vuraj ainda existirem? 

 – Os seus mundos foram consumidos pelas próprias estrelas. – Ask tinha o sobrolho 

levantado e o sorriso torto que expunha sempre que debitava factos que ela já sabia. – O que 

resta das suas orbitais foi reduzido a plasma e poeira. Não nos voltarão a incomodar. 

 – Poderão estar apenas à espera que dêmos este passo. O que faríamos nós no lugar 

deles? 

  – Se ainda existissem, estariam em declínio. Nós certificámo-nos disso. Se fosse uma 

Vuraj, escondia-me e esperava que a lua onde estivesse não se activasse para me destruir. 

 Ela própria semeara milhares de mundos com nuvens desmontadoras e nano-fábricas 

bélicas que ficarão adormecidas até encontrarem inteligências com capacidade interplanetária 

que não humanas. 

 A estrela não tardou a morrer. Manipularam o núcleo de antemão para ser rápido a 

desestabilizar-se e não desperdiçar a energia valiosa a definhar numa morte agoniante. O co-

lapso terminou numa explosão brilhante que banhou o universo visível em luz e converteu os 

objectos mais próximos em energia. 

 A não formação de um buraco negro significava sucesso. A radiação gama remanescen-

te pintava a tela negra do espaço com faixas delicadas de azul e púrpura pontilhadas pelas 

estrelas que surgiam do pano de fundo. O seu coração elevou-se quando chegaram as primei-

ras imagens de vidas entusiasmadas. Onde, minutos antes, estivera um sol moribundo, estavam 

agora milhares de milhões de figuras humanas perfeitas suspensas no interior das suas nuvens 

protectoras. 

 – Bem-vindos de volta, amigos – saudou. – Como podem ver, este Universo não se 

alterou tanto que esteja irreconhecível. Mas não tomem a minha palavra por verdade. Vão e 

vejam por vocês.         

Michael Silva nasceu em 1983 nos Estados Unidos. Desde sempre um leitor de BD e FC, viu os seus primeiros 

mini-contos publicados no site de ficção especulativa 365Tomorrows. Tendo sido publicado pela primeira vez 

em Portugal na antologia Lisboa no Ano 2000, vê-se agora na tarefa de vasculhar a gaveta pelos textos que 

possam merecer ver a luz do dia. 



 Apesar de a aparência singela o fazer por si própria, o letreiro não deixava dúvidas e 

que aquela era a famosa Roland’s: a loja ideal para encontrar o melhor presente para uma es-

posa exigente de um homem endinheirado. Em nenhum lugar dizia que era uma loja, nem o 

que vendia em concreto. Esse pedaço precioso de informação era apenas passado em surdina, 

de boca em boca, apenas entre os que tinham a carteira recheada e o perfil correcto. Nunca em 

outro sítio fora tão verdade que o segredo era a alma do negócio. 

 Defronte à porta de madeira pintada a azul azulejo estava um homem de nome Rodri-

go, espreitando furtivamente de um lado e do outro as janelas de caixilhos brancos que a lade-

avam. O jovem empresário vestia um fato escuro, de corte à medida das suas rotundas formas, 

símbolo do seu sucesso nos negócios. Na mão direita trazia uma pasta, na esquerda, um pape-

linho com a morada da Roland’s. À falta de campainha, usou o batente dourado em forma de 

punho para bater à porta.  

 Susteve a respiração. 

 Do interior da loja ouviram-se passos de salto alto a aproximarem-se calmamente, 

como se a cadência exacta da passada fosse muito mais importante do que atender o cliente 

que esperava do lado de lá da parede de tijolo nu. A porta entreabriu-se, revelando a classe da 

mulher que convidava o empresário a entrar. Usava um uniforme azul impecavelmente engo-

mado, vincada ao milímetro, que fazia lembrar os das assistentes de bordo de um avião, só que 

mais sóbrio. Com um sorriso tão geometricamente alinhado como o penteado com que apa-

nhava o cabelo cumprimentou-o. 

 — Boa noite, o meu nome é Arlete, em que é que a Roland’s lhe pode ser útil? 
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 Rodrigo deixou-se ficar embasbacado com o interior da loja, na qual não se via ne-

nhum produto à venda. As paredes eram decoradas com papel de parede bordô, combinando 

com as luzes amareladas a meia potência. No centro da sala, dois sofás frente a frente, dividi-

dos por uma mesa de mogno. Arlete indicou ao empresário o lugar para se sentar e serviu-lhe 

um uísque do carrinho de bebidas encostado ao canto. Rodrigo passou a mão pela barba, 

tentando ganhar algum tempo. As pedras de gelo chocalhavam no copo, denunciando o tre-

mor nervoso das mãos do empresário. À falta de resposta, Arlete avançou cordialmente: 

 — Adivinho que queira surpreender a sua esposa com um presente.  

 Rodrigo acenou a cabeça afirmativamente, bebendo um gole de uísque. 

 — Tem alguma ideia do que pretende? Jóias? Flores? Chocolates? — perguntou a 

lojista. 

 — Um amigo meu, o Dr. João Santos e Silva falou-me que têm uns casacos de pele de 

altíssima qualidade… Se é que me entende… 

 — Entendo perfeitamente. Excelente escolha! Faça favor então de me acompanhar até 

à sala de apresentação de produtos – convidou, ajudando Rodrigo a despir o casaco e arru-

mando-o juntamente com a pasta – Por favor, ponha-se confortável que dentro de momentos 

iremos apresentar os nossos produtos. 

 Passaram a uma sala lateral, decorada de igual modo, mas sem qualquer tipo de mobi-

liário, apenas um cadeirão. Rodrigo sentou-se e olhou para o relógio. Iria chegar tarde a casa, 

mais uma vez, mas desta a sua mulher iria desculpá-lo mal visse o que ele lhe tinha trazido. O 

jovem empresário deliciou-se com a hipotética lágrima ao canto do olho, com os hipotéticos 

pedidos de desculpa e declarações de carinho e apreço eterno. Sim! Pensou Vai valer a pena 

todo o dinheiro que vou gastar. Independentemente de quanto seja. Era essa uma das regras da 

loja, primeiro decidir o que comprar, só depois saber o preço. Alguém que se tivesse de preo-

cupar com quanto as coisas custavam no Roland’s é porque não tinha ainda suficiente dinhei-

ro para ir lá fazer compras.   

 O som de passos despertou Rodrigo dos seus pensamentos. 
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 Uma jovem assistente entrou na sala, envergando um casaco de peles lustroso, passean-

do-se em torno do jovem empresário. A beleza dela era estonteante. Cabelos loiros, fisionomia 

delicada de traços tão finos quanto os seus pulsos que emergiam das grossas mangas feitas de 

um animal morto pela sua beleza. Era pele de marta, informou, acariciando o casaco. Aproxi-

mou-se de Rodrigo, para que ele pudesse acariciar a pele também. O empresário estendeu a 

mão sapuda e deliciou-se com as curvas delicadas do corpo da assistente. 

 — Como te chamas?  

 — Anuska. 

 A voz dela era clara e inocente, como se nunca tivesse chorado, rido ou gritado, mas 

apenas proferido palavras maviosas e doces. Anuska deu uma volta em torno de si e desabo-

toou o casaco de peles, revelando os seus ombros nus de um branco tão leitoso que parecia 

brilhar. Rodrigo mordeu o lábio e pediu que ela se aproximasse. A assistente abriu os restantes 

botões, mas puxou as bordas do casaco, para que nada se visse para dentro dele. Rodrigo mer-

gulhou a mão na pele de marta e tocou nos seios empinados de Anuska, deliciando-se ao aca-

riciar o mamilo retesado. A assistente levantou a perna e pousou-a sobre o braço do cadeirão 

onde o empresário estava sentado, exibindo a coxa firme onde deixou gotejar um pouco de 

óleo perfumado de um frasquinho de cristal que trazia escondido no bolso do casaco. Rodri-

go espalhou o óleo pelas pernas da mulher com volúpia, aproveitando cada centímetro da 

sensação sedosa que invadia a ponta dos dedos, libertando uma fragância a rosas que encheu a 

sala. Anuska abriu o casaco de par em par e as mãos do empresário deslizaram pelas curvas do 

corpo da rapariga. Ela sorriu com cócegas e olhou para baixo, avançando sobre o colo do 

empresário, roçando no membro erecto sob as calças, fazendo Rodrigo suspirar de prazer. 

 Anuska afastou-se, mirando por cima do homem que deixara afogueado no cadeirão. 

Deixou o casaco de peles deslizar pelo seu corpo até cair no chão e saiu da sala com passos de 

gato.  

Do lado de fora, Arlete esperava Rodrigo com um cheque que este assinou sem 

olhar. O casaco de peles foi embrulhando em papel de arroz e fechado numa caixa enfeitada 

com um “érre” cursivo dourado. 
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 Nessa noite, a sua mulher chorou de alegria ao receber o presente, desculpando o seu 

marido do atraso e de tudo o resto que ele quisesse. Abraçaram-se 

 Ao final da noite, deitado sobre o casaco de peles onde tinha feito amor com a mu-

lher, Rodrigo fumava um charuto, mesclando o cheiro a tabaco com o doce aroma a rosas. 

Olhou para a mulher deitada sobre o seu peito e imaginou os cabelos loiros de Anuska, as 

formas de Anuska, o suave respirar de Anuska. O casaco emanava a essência de Anuska, sobre-

pondo-se à da mulher com que casara.  

 Beijou a testa da sua amada. 

 No mês a seguir iria ao Roland’s comprar-lhe uma gargantilha. 
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 No dia 15 de Março de 2004, decorreu a reunião final do júri, que deliberou: 

 1. A necessária exclusão de uma das obras concorrentes por motivos alheios ao júri. 

Candidata na categoria "minimalista", vinha escrita numa folha com 2 por 3 centímetros. 

Aquando da abertura do correio, a infeliz coincidência da porta e da janela abertas provocou 

uma corrente de ar, em consequência da qual a obra intitulada "A insustentável leveza da es-

crita" saiu pela janela, não podendo ser recuperada. 

 2. A forçada exclusão de uma outra obra cuja submissão tinha sido anunciada, e que 

entraria na categoria "maximalista". No dia limite para submeter originais concorrentes ocor-

reu uma greve de camionistas e o camião TIR fretado para transportar o manuscrito, que 

apropriadamente se intitulava "A Força da Gravidade", não conseguiu entrar antes de termina-

do o prazo. 

 3. A fase de pré-selecção foi depois realizada colocando os títulos das obras concor-

rentes em círculo e percorrendo os nomes sequencialmente no sentido dos ponteiros do reló-

gio, enquanto os membros do júri entoavam em coro a conhecida rima  

 

Um, dó, li, tá 

Cara de amendoá 

Um soleto 

Coloreto 

Um dó li tá 

Desta forma foram sendo aleatoriamente eliminados sucessivos concorrentes até restar um 

grupo de 5 pré-finalistas. 
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 4. Por curiosa coincidência, todas estas obras pré-seleccionadas estavam incluídas na 

categoria "prosa obrigada a letra", que exige que todas as palavras da obra em questão come-

cem com a mesma letra. Foram os seguintes os 5 pré-finalistas: 

 I) Deverá Deodato divulgar dimensão da dívida? Deus, dura dúvida! 

 Pseudónimo do autor: Duro Diamante 

Trata-se de um exemplo da sub-categoria "intimismo existencialista". Ao fim de duzentas e 
trinta e sete páginas, Deodato continua indeciso sobre a resposta à pergunta colocada no títu-
lo. 

 II) Alcina amava Afonso até às alturas ardentes. 

 Pseudónimo do autor: Artista Amoroso 

Esta é uma obra situada dentro do sub-ramo "erótico" ou quiçá, em certos capítulos, 
"pornográfico". A relação entre os dois protagonistas é descrita com um detalhe capaz de 
fazer inveja ao manual de anatomia utilizado no 1º ano dos cursos de Medicina. 

 III) Efe, éne, éle, éme: exercício escrito espumoso, espúrio e espantado. 

 Pseudónimo do autor: Escritor Exposto 

Integrada na literatura "formalístico-letrista", esta obra mostra ao longo das suas quase trezen-

tas páginas a relação de um linguista com as letras, oscilando entre o amor e o ódio por vezes 

por razões fúteis, e outras mesmo sem razões. 

 IV) Pedro partindo pedra, pensativo pousa picareta. 

 Pseudónimo do autor: Plúmbeo Pulmão 

Desde a profissão do personagem principal até ao pseudónimo do autor (que insinua a suges-

tão de uma doença profissional), tudo nesta obra cheira a um neo-realismo serôdio que, deze-

nas de anos depois da queda da muralha da China, surge ainda de vez em quando em concur-

sos literários. 
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 V) Zangado Zoroastro, zuniam zagaias, zagunchos, zagalotes... 

 Pseudónimo do autor: Zéfiro Zumbi 

Literatura "religioso-bélica", mais um das várias centenas de textos a reclamar-se de high fan-

tasy, produzidos por autores que foram ver a sessão especial non-stop da Trilogia do Senhor 

dos Anéis e quando regressaram a casa pegaram numa resma de folhas A4 e numa esferográfi-

ca, e descobriram que o seu futuro era escrever fantasia. O autor termina o manuscrito, não 

com a simples palavra "Fim", mas com um ameaçador "Fim do 1º volume". 

 5. Passando à votação final, o júri eliminou 

 i) Por unanimidade 

 Deveria Deodato divulgar dimensão da dívida? Deus, dura dúvida! 

porque considerou que a dúvida sistemática tem um efeito deletério no tecido social, e esta 

obra constituiria um mau exemplo, principalmente para a juventude. O autor foi aconselhado 

a reduzi-la para um máximo de 15 páginas, e a fazer o protagonista tomar a decisão na página 

14. 

 ii) Por unanimidade 

 Pedro partindo pedra, pensativo pousa picareta. 

porque os "amanhãs que cantam" já passaram de moda, até porque não se sabe se haverá ama-

nhãs. E qualquer obra que fale em "solidariedade" e afins deve ter uma divulgação restrita, 

porque as consequências de tal divulgação são imprevisíveis.  

 iii) Por maioria 

 Zangado Zoroastro, zuniam zagaias, zagunchos, zagalotes. 

porque fantasia já há muita, e é preciso que o pessoal "caia no real". O empréstimo da casa, as 

prestações do carro, os concursos da televisão, as revistas do social, o futebol, essas sim devem 

ser as preocupações e actividades, em vez da leitura de livros sobre magia, espadas enfeitiçadas, 

e viagens infindáveis por causa de um anel (ou de qualquer outro objecto!). 
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ficando assim apurados como finalistas 

 Alcina amava Afonso até às alturas ardentes; e 

 Éfe, éne, éle, éme: exercício escrito espumoso, espúrio e espantado. 

 6. O júri decidiu, por maioria, atribuir o 1º lugar a  

 Alcina amava Afonso até às alturas ardentes 

aplicando o critério da ordem alfabética aos dois finalistas. Votou vencido o membro do júri 

Zeferino Zacarias, que em declaração de voto afirmou que, conforme defende na sua mono-

grafia "A ordem alfabética inversa – subsídios para a sua justificação" (publicada há vinte 

anos em edição de autor), a ordem a considerar deveria ser de Z para A e não de A para Z. 

 7. O júri decidiu, finalmente, propor a publicação da obra premiada numa colecção 

para adultos, em virtude de a mesma conter material eventualmente chocante, quase certamen-

te perturbador para crianças e adolescentes, doentes com eczema, assessores de ministros, diri-

gentes desportivos, fanáticos do futebol em geral e outros espíritos fracos. 

 8. O júri ordenou então o transporte de todos os originais não premiados para o pátio 

interior do Palácio das Mil e Uma Noites, onde decorreu a reunião, e colocando-os em mon-

te, pegou-lhes fogo. Entretanto tinha anoitecido, e junto da fogueira os membros do júri con-

gratularam-se com a rapidez com que decorreu o processo e com a importante contribuição 

dos concursos literários para o aumento da literacia da população, enquanto o dióxido de 

carbono e o vapor de água libertados na combustão de todo aquele papel se dissipavam na 

atmosfera contribuindo, ainda que de forma infinitesimal, para o agravamento do efeito de 

estufa e portanto para o aquecimento global do planeta. 

 

João Ventura 
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Letras 

A formiguinha gostava de andar por entre as páginas do livro a brincar com as letras. De re-

pente o livro fechou-se. 

 

Era mesmo 

Cheirou-lhe a gás, acendeu o isqueiro para ver... Era mesmo gás, disseram os amigos no veló-

rio. 

 

Tarde demais 

"Isto vai doer", pensou quando saltou da ponte. 

 

Enganou-se 

Ia a 160 e achou que conseguia fazer aquela curva. Enganou-se. 
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Tão contente 

Era uma vez uma menina muito contente, tão contente aos saltinhos pelo jardim fora, que não 

viu o poço fundo no chão. 

 

Fome 

Gostava muito dos almoços de sábado. Era quando estava sozinho na morgue e podia comer o 

que lhe apetecesse. 
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Sou estrangeiro. 

Não tenho de vergonha um pingo. 

Troçam de mim: "veste tão mal." 

Mas, bendita ignorância, de tudo me libertam. 

Bem me querem. 

Mal me querem. 

 

Quer toda a vizinhança... 

Espreitar meu exótico mundo novo 

Mas, "tem um falar tão estranho", 

Ninguém ouve o que digo. 

 

Misteriosamente lhes impacto 

(Aos indígenas), 

Qual espectral presença. 

É novidade, cada gesto, 

No visitante e visitado espelhada. 

 

Sou nada mais que um louco, 

Num mundo tão são. 

Sou nada mais que um são, 

Num mundo tão louco. 

Meu inimigo, conheço-o cada vez melhor. 

E amo-o cada vez mais! 

 
José Miguel Lourenço Cerdeira -Nova School of Business and Economics, student of the degree in Economics 
(2nd year) - Colégio Planalto, Class of 2010 - IB World Student 
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AA dsaasa 

Numa entrevista exclusiva, a escritora australiana que foi responsável pela  aclamada série Par-

rish Plessis, traduzida em oito línguas e adaptada a um jogo, e pela série de ficção científica 

premiada Sentinents of Orin fala-nos sobre a sua experiência e  dá conselhos úteis a escritores 

que queiram entrar no mercado editorial. 
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1. Já foste publicada internacionalmente, mas Portugal ainda não teve o prazer de ter os teus 

livros… Fala-nos um pouco sobre ti, Marianne. 

Publiquei à volta de quinze livros, maioritariamente de fantasia e de ficção científica. Também 

escrevo livros de crime sob o pseudónimo Marianne Delacourt. 

Adoro New Media e tenho também algumas bandas desenhadas online. Os meus websites 

contam a história toda! 

 

2.  Como é que começaste a escrever? Há algum curso que recomendas? 

Sempre escrevi, desde pequena. Os melhores cursos que encontrei foram community-based, 

i.e. fora do sistema de educação. As organizações de escrita oferecem, muitas vezes, cursos 

pequenos sobre diálogo, construção de mundos e outras coisas parecidas. Estes cursos são 

muito práticos e directos ao assunto. 

 

3.  Como descreverias o teu processo criativo?  

Linear e de rotina (chato, eu sei!), Trabalho das 9 da manhã à uma da tarde 5-6 dias por se-

mana. Escrevo os meus livros do princípio ao fim, e depois edito tudo. Parece que é a única 

maneira do meu cérebro funcionar com eficiência!  

 

4.  Seabemos que recentemente, conseguiste um acordo para criar um livro de imagens no 

Reino Unido -- Parabéns! Nunca vimos nada assim feito por ti. Como decides o próximo 

livro que irás escrever? 

Estou sempre a ter ideias, mas basicamente eu tento e escrevo o que mais me apaixonar. Um 

romance é um grande investimento pessoal. Tens de te sentir apanhada pelo que escreves, 

senão perdes interesse bastante rápido. 

  

5.  Em termos do caminho a percorrer até se ser m autor publicado, como é na Austrália, 

Reino Unido e em todos os outros países em que foste publicada? 

O mercado Australiano é mais fácil de entrar, no sentido em que eu conheço-o, bem como 

muitas das pessoas contidas nele. Mas o mercado internacional abre-te para um público bem 

mais vasto. No entanto, isso também significa que tens mais competição. Há hábitos, regras e 

diferenças entre os diferentes mercados, mas eu tento não me preocupar, e apenas escrever o 

que quero escrever. 
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6. Em Portugal, costumam pedir dinheiro a "novos" autores para serem publicados, e para 

verem os seus livros vendidos nas lojas, uma situação que tem vindo a crescer (as editoras 

tradicionais quase nunca aceitam novos autores). Achas que vale a pena pagar por isso? O que 

dirias a um autor que te viesse perguntar o que achavas sobre pagar para ter o seu livro publi-

cado e vendido em lojas? 

NÃO! E diria-o muito alto. Se o que escreves é bom, encontrará o seu lugar. Sê paciente, e 

continua a tentar. Pagar para ser publicado apenas baixa o valor da profissão. 

 

7. Tens uma presença bastante grande em redes sociais. Facebook, Tumblr, Twitter, bem 

como os teus próprios websites. Esses sites são uma grande parte do processo de marketing? 

Como é que as redes sociais têm ajudado no marketing dos teus livros? 

É difícil de quantificar, mas tem de ajudar. Invisibilidade e anonimidade é a maldição do escri-

tor. O Marketing Social é grande parte do caminho andado para resolver esse problema. Eu 

acabo por me espalhar por demasiadas plataformas, mas eu gosto de redes sociais. São diver-

tidas! 

 

8. Recentemente, lançaste uma edição internacional de The Night Creatures através de auto-

publicação. É algo que recomendarias a autores novatos? 

Honestamente, ainda é uma maneira difícil de publicar, porque criar um grupo de leitores leva 

tempo. Podes afundar facilmente se seguires esse caminho. A vantagem é que acabas por reter 

direitos criativos totais, e acabas por fazer mais dinheiro se vender bem. Aprende o mais que 

puderes sobre a indústria antes de o fazeres. Informa-te. 

 

9.  Como é que o processo de marketing em auto-publicação difere de uma publicação tradi-

cional? 

Bem, no processo de auto-publicação, normalmente não tens um grande fórum onde promov-

er os teus livros. A maioria das editoras têm quase 10 mil leitores nas suas páginas de face-

book. É difícil competir com esse nível de exposição. Como autor que seguiu o sistema de 

auto-publicação, marketing de guerrilha é a única maneira de agir. Tens de deixar uma marca. 
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Descubra mais sobre a autora e os seus livros em www.mariannedepierres.com e 

www.burnbright.com.au e www.tarasharp.com. 

10. E por último... algum conselho para escritores novatos? 

Acaba o que começaste. É a minha regra de ouro, e significa que realmente tenho histórias 

acabadas para publicar. 

http://www.mariannedepierres.com/
http://www.burnbright.com.au/
http://www.tarasharp.com/
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Samuel Pimenta, autor publicado em Portugal e com um grande percurso literário reconheci-

do além das terras lusas, conta-nos nesta entrevista a sua experiência enquanto escritor desde a 

publicação do seu livro de prosa Heros– O Escolhido, publicado em Dezembro de 2009 pela 

Planeta. 
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1. Já se passaram quase quatro anos desde que publicaste "Heros - O Escolhido" pela Plane-

ta. O que mudou desde então? 

Mudou tanta coisa... Decidi rescindir com a Planeta Editora em Junho de 2012, motivado 

pelo incumprimento de algumas cláusulas do contrato. Desde então, dediquei-me a outros 

géneros literários que ia desenvolvendo em paralelo com o projecto "Heros - O Escolhido", 

desde o conto à poesia. Decidi dar-me umas férias da escrita desta trilogia. Estava a trabalhar 

nela desde 2005 e senti que era o momento de parar. 

Entretanto, comecei a organizar tertúlias, a estar presente em encontros literários, fui premia-

do com o Jovens Criadores 2012, comecei a colaborar com algumas publicações no estrangei-

ro... Enfim, não tenho parado! E ainda bem que assim é, faz com que me sinta vivo. Tenho 

crescido muito, aprendido ainda mais. 

 

2. Quais as tuas influências para escrever? 

A vida influencia-me. Tudo o que vivo, sinto, penso, sonho, vejo... TUDO contribui para a 

minha escrita. Confesso que a minha escrita é uma busca incessante pela beleza em estado 

puro, pela liberdade do Ser, a perfeição, o Um. Aliás, toda a minha vida é em função dessa 

busca, desse encontro. Isso está presente no que escrevo. 

 

3. Cada vez mais temos observado o teu sucesso crescer no mundo "literário", principalmente 

a nível da poesia. Como reages ao ver o teu trabalho reconhecido? 

Ainda recentemente fui homenageado pelo Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora 

(CEMD), na Fundação José Saramago, com a nomeação de Sócio Honorário do Círculo, em 

reconhecimento do trabalho que tenho vindo a fazer em prol da Literatura e da Cultura Lusó-

fona. Se por um lado é gratificante, por outro leva-me a ter um sentido de responsabilidade 

ainda maior. Gratificante porque este é um caminho um tanto solitário, sabe bem ter o reco-

nhecimento e a amizade dos nossos pares. Dá-nos força! Responsabilidade acrescida porque, 

para mim, um título como este requer sempre compromisso e entrega, não pode ser meramen-

te "decorativo" ou para nos alimentar o ego. Vejo mais a responsabilidade que tenho e o que 

posso fazer em benefício do CEMD, do que o título em si. 
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4. Em que projectos te encontras envolvido agora? 

Neste momento, estou a preparar o meu livro de poesia "Geo Metria", que será publicado em 

breve no Brasil, pela Literarte, e lançado na Feira do Livro de Frankfurt, em Outubro. Tam-

bém estou a procurar uma editora portuguesa que edite o livro, mas ainda sem resultados. 

 

5. Por fim, que conselho darias a um escritor que queira publicar em Portugal? 

Que não fique à espera. Que procure, faça contactos, que escreva muito, leia ainda mais, crie 

um blog que mostre o seu trabalho, participe em encontros, tertúlias, concursos literários. E 

acima de tudo, que faça por conhecer outros escritores, pois ajudá-lo-ão a crescer como nunca. 

A partilha é essencial para o nosso crescimento. Para mim é. Não faria sentido escrever se não 

pudesse partilhar. Acredito e defendo que, mais do que criar diferença, toda a Arte serve para 

que nos possamos encontrar num lugar que temos em comum. 

Samuel Pimenta nasceu a 26 de Fevereiro de 1990, em Alcanhões, Santarém. Licenciado em 

Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, começou a escrever com 10 

anos. Em 2010, foi um dos contemplados com o VI Prémio Literário Valdeck Almeida de 

Jesus na vertente de Poesia, no Brasil. Em 2011, foi cronista na revista online "Clique". Foi 

vencedor do Prémio Jovens Criadores 2012, na vertente de Literatura, promovido pelo Go-

verno de Portugal e pelo Clube Português de Artes e Ideias, com o poema “O relógio”. Em 

2013, foi homenageado no VI Encontro de Escritores Moçambicanos na Diáspora, na Fun-

dação José Saramago, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da Literatura e da 

Cultura Lusófona, tendo sido nomeado Sócio Honorário do Círculo de Escritores Moçambi-

canos na Diáspora. Tem participado em diversas conferências e encontros literários e tem 

colaborado com publicações em Portugal (Revista LER), Brasil (Revista Orobó), Angola 

(Jornal Cultura) e Moçambique (Revista Literatas). Actualmente, é cronista do site de infor-

mação "Rede Regional", escreve regularmente para o seu blog pessoal 

(samuelpimentablog.blogspot.com) e dinamiza tertúlias literárias, além de ser Conselheiro em 

Portugal da "Literarte - Associação Internacional de Escritores e Artistas", com sede no Brasil. 

http://samuelpimentablog.blogspot.com/
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A fértil pedra nos  

gerou limpos 

a lisura  

pariu-nos do  

firme ventre  

branco e  

puro.  

 

Sujos  

reencontramos a casa  

que nos doou, o útero  

tumular de quem nos  

guarda e  

limpa. 

Ao fértil ventre  

regressamos.  

E ao silêncio das  

pedras  

nos geramos  

puros como da  

primeira vez. 

in “Geo Metria”, Maio de 2013 
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 Imagine o leitor a cena: a vida quotidiana na Terra é interrompida de forma espectacu-

lar pela chegada de uma vasta frota alienígena, prova definitiva de que não só não estamos 

sozinhos no Universo infinito, como existem civilizações mais avançadas do que a nossa. De 

início, não são estabelecidas comunicações; na atmosfera entram várias naves de grandes di-

mensões, que se posicionam estrategicamente sobre as principais cidades do planeta, centros 

nevrálgicos da actividade humana. Na superfície, a Humanidade interroga-se: de onde vêm os 

visitantes? E virão em paz, ou serão hostis? 

 A imagem foi celebrizada na ficção científica audiovisual pela série televisiva dos anos 

80 V (e no remake da última década), e pelo filme Independence Day, de 1995. Fãs mais 

novos podem talvez ser levados a pensar que a trope foi criada numa epifânia de Roland Em-

merich, e posteriormente copiada em V (caso desconheçam a série original); a origem daquela 

imagem, porém, é bem mais antiga. Remonta à década de 50, mais precisamente a 1953, àque-

le que será porventura o mais importante livro de ficção científica de um dos grandes mestres 

do género. Falo de Childhood’s End, de Arthur C. Clarke, um dos “três grandes” da ficção 

científica a par de Isaac Asimov e Robert A. Heinlein. Quando li Childhood’s End em 2009, 

na edição inglesa da Gollancz, foi-me impossível não rever mentalmente as imagens do filme e 

da série que referi – apesar de a narrativa de Clarke seguir um rumo completamente diferente, 

e a todos os níveis arrebatador.  

 Childhood’s End não é um clássico da ficção científica literária por acaso – como não 

o são Foundation, de Asimov, ou The Moon Is a Harsh Mistress, de Heinlein, ou inúmeras 

outras obras de tantos autores diferentes que, cada um à sua maneira, deram um contributo 

inestimável para a construção deste vasto género literário. Imagens, convenções, conceitos, 

ideias – exploradas nos moldes literários das suas épocas, recombinadas e reconfiguradas em 

anos subsequentes por novos autores, inspirados nos mundos do passado e empenhados na 
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criação dos seus próprios. Mas se os jovens portugueses de hoje, como os de há 20 ou 30 anos, 

quiserem ler estas obras e estes autores, como podem fazê-lo? 

 A alternativa passa invariavelmente pelas edições estrangeiras, por vezes encontradas no 

fundo de uma prateleira numa livraria, quase sempre adquiridas através da internet em lojas interna-

cionais. Ou em alfarrabistas, nos exemplares que restam das colecções mais antigas, como a Argo-

nauta ou a Nébula, com más traduções em português sofrível. Salvo alguns autores mais populares, 

como Philip K. Dick ou Ursula K. Le Guin, os clássicos da ficção científica estão praticamente 

esquecidos pelo pequeno mercado editorial português que ainda se dedica ao Fantástico (e talvez se 

possa argumentar que as reedições de Dick se deveram sobretudo à frequência com que a sua obra 

continua a ser adaptada ao cinema, e as de Le Guin ao mundo de fantasia de Earthsea – ou não 

fosse a fantasia mais apetecível do ponto de vista comercial). Clarke e Asimov, Heinlein e Brunner, 

Haldeman e Pohl  - e mesmo muitos outros, mais recentes – são esquecidos pelas editoras e por isso 

ignorados pelos leitores. 

 Os mesmos leitores que, hoje em dia, se deliciam com a ficção científica young adult con-

temporânea, as distopias light que se tornaram tão populares – e que se deliciam com as mais recen-

tes adaptações de comic books para o cinema, e que acompanham com regularidade séries televisivas 

repletas de tropes da ficção científica (como a referida). Numa época em que os jovens lêem com 

entusiasmo distopias pós-apocalípticas como The Hunger Games, não haverá interesse para novas 

traduções e edições de clássicos como A Canticle for Leibowitz, de Walter M. Miller Jr., ou Stand 

on Zanzibar, de John Brunner? Numa época em que Star Trek é reinventada para as audiências 

contemporâneas , em que Star Wars promete regressar e em que a adaptação cinematográfica de 

Ender’s Game parece preparar-se para ser um dos sucessos do ano, não haverá interesse em recupe-

rar The Forever War, de Joe Haldeman, ou Starship Troopers, de Heinlein? Mais: numa época em 

que personagens jovens ganham protagonismo, não será apropriado recuperar a história de Alvin em 

The City and the Stars, de Clarke? Ou quando a ficção científica contemporânea surge temperada 

pelo romance, não haverá lugar para The End of Eternity, de Asimov?  

 Diria que hoje, mais do que em qualquer outro momento da última década, recuperar os 

clássicos da ficção científica que continuam a inspirar os autores (e os cineastas, e os produtores 

televisivos, e os criadores de videojogos) contemporâneos representa uma oportunidade, mais do 

que um risco. Só assim poderão os leitores do presente conhecer a história (e as histórias) do géne-

ro, as suas origens, as suas convenções, as formas como são referenciados e homenageados nas obras 

do presente – e só assim, diria, poderão surgir novos autores de ficção científica, com um conheci-

mento mais sólido do que está para trás, e com um público receptivo a novas histórias em novos 

mundos.  
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Já tenho o meu fato de banho e estou 

pronta para o Verão. Mas não sei que livro 

vou levar para a praia! 

E agora? 
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A Nanozine apresenta 

8 LIVROS PARA LER  

NA PRAIA 
O sistema era simples. Toda a gente compreendia. Os livros deviam ser 

queimados, juntamente com as casas onde estavam escondidos...  

Guy Montag era um bombeiro cuja tarefa consistia em atear fogos, e 

gostava do seu trabalho. Era bombeiro há dez anos e nunca questiona-

ra o prazer das corridas à meia-noite nem a alegria de ver páginas con-

sumidas pelas chamas... Nunca questionara nada até conhecer uma 

rapariga de dezassete anos que lhe falou de um passado em que as pes-

soas não tinham medo. E depois conheceu um professor que lhe falou 

de um futuro em que as pessoas podiam pensar. E Guy Montag aper-

cebeu-se subitamente daquilo que tinha de fazer...  

196 págs | Publicações Europa-América | 19,90€ 

Bem-vindos a Lisboa! Bem-vindos à maior cidade da Europa livre, bem 

longe do opressivo império germânico. Deslumbrem-se com a mais 

famosa das jóias do Ocidente! A cidade estende-se a perder de vista. O 

ar vibra com a melodia incansável da electricidade. Deixem-se fascinar 

por este lugar único, onde as luzes nunca se apagam, seja de noite, seja 

de dia. Aqui, a energia eléctrica chega a todos os lares providenciada 

pelas fabulosas Torres Tesla. Nuvens de zepelins sobem e descem com 

as carapaças a brilhar ao sol. Monocarris zumbem por todo o lado a 

incríveis velocidades de mais de cem quilómetros à hora. O ar freme 

com o estímulo revigorante da electricidade residual. Bem-vindos ao 

século XX! Lisboa no Ano 2000 recria uma Lisboa que nunca existiu.  

448 págs | Edições Saída de Emergência | 16,90€ 
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Kafka à Beira-Mar narra as aventuras (e desventuras) de duas estranhas 

personagens, cujas vidas, correndo lado a lado ao longo do romance, 

acabarão por revelar-se repletas de enigmas e carregadas de mistério. 

São elas Kafka Tamura, que foge de casa aos 15 anos, perseguido pela 

sombra da negra profecia que um dia lhe foi lançada pelo pai, e de 

Nakata, um homem já idoso que nunca recupera de um estranho aci-

dente de que foi vítima quando jovem, que tem dedicado boa parte da 

sua vida a uma causa - procurar gatos desaparecidos. Trata-se, no caso, 

de uma clássica (e extravagante) história de demanda e, simultaneamen-

te, de uma arrojada exploração de tabus, só possível graças ao enorme 

talento de um dos maiores contadores de histórias do nosso tempo.  

590 págs | Casa das Letras | 22,21€ 

Num futuro pós-apocalíptico, surge das cinzas do que foi a América 

do Norte Panem, uma nova nação governada por um regime totalitário 

que a partir da megalópole, Capitol, governa os doze Distritos com 

mão de ferro. Todos os Distritos estão obrigados a enviar anualmente 

dois adolescentes para participar nos Jogos da Fome - um espectáculo 

sangrento de combates mortais cujo lema é «matar ou morrer». No 

final, apenas um destes jovens escapará com vida… Katniss Everdeen é 

uma adolescente de dezasseis anos que se oferece para substituir a irmã 

mais nova nos Jogos, um acto de extrema coragem… Conseguirá 

Katniss conservar a sua vida e a sua humanidade? Um enredo surpreen-

dente e personagens inesquecíveis elevam este romance de estreia da 

trilogia Os Jogos da Fome às mais altas esferas da ficção científica. 

260 págs | Editorial Presença | 14,90€ 
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O domínio Sevenwaters é um lugar remoto, estranho, guardado e 

preservado por homens silenciosos e Criaturas Encantadas que desli-

zam pelos bosques vestidos de cinzento e mantêm as armas afiadas. 

O maior perigo para este idílio vem de dentro: Lady Oonagh, uma 

feiticeira, que casou com o pai de Sorcha, senhor de Sevenwaters. 

Frustrada por conseguir encantar todos menos a enteada, Oonagh 

lança um poderoso feitiço sobre os irmãos da rapariga, que só Sor-

cha poderá conseguir quebrar. Porém, a meio da pesada tarefa de 

libertar os irmãos, Sorcha é raptada por um grupo de salteadores, e 

ver-se-á dividida entre o dever de salvar a vida dos irmãos e um amor 

cada vez maior, proibido, pelo senhor da guerra que a capturou 

 448 págs | Bertrand Editora | 18,95€ 

Um jovem com o destino traçado. Duas mortes numa fria noite em 

Lisboa provoca a luta contra as forças do Mal. Criadas pela lendária 

Deusa, Seis Chaves de Cristal com um poder avassalador e segredos 

ocultos só serão descobertos pel’O Escolhido. Muito se aguardou 

pelo seu nascimento e uma ordem secreta zela pela sua integridade 

agora que o seu tempo chegou. Num mundo de magia, mistérios e 

perigos iniciamos uma aventura por Lisboa, Paris e o Mar do Norte, 

numa junção entre o Mundo dos Humanus e o Mundo Incantatus, 

onde se reúnem fantasia e horror, Bem e Mal, magia, feitiçaria, elfos, 

anões, gigantes, trux, lobisomens, trolls embrenhando-nos numa 

trama verdadeiramente fantástica   

Planeta Editora  
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Num mundo de prazeres selvagens e segredos mortais, surge uma rapa-

riga cuja inocência por ser a sua maior grandeza… Retra não quer ir 

para Ixion, a ilha da noite-eterna. Retra é uma rapariga de mente fecha-

da. Ela não deseja festas e prazer como todos os outros. Mas o seu 

irmão partiu para Ixion há dois anos atrás, e Retra está determinada a 

encontrá-lo. Ao desobedecer e escapar da única casa que alguma vez 

conheceu, Reta encontra-se a mergulhar cada vez mais fundo no mun-

do intoxicante de Ixion. Vem ter comigo, sussurra uma voz na sua 

cabeça. Quem são os Ripers, os misteriosos guardiões de Ixion? O que 

são as Criaturas da Noite que Retra consegue ver nas sombras? E o que 

acontece àqueles que ficam demasiado velhos para Ixion? Retra vai 

aprender que Ixion tem os seus prazeres— mas os seus segredos são 

mortais. 

270 págs | Random House Australia | 6,11€ 

Orgulho e Preconceito é, sem dúvida, uma das obras em que melhor se 

pode descobrir a personalidade literária de Jane Austen. Com o fino 

poder de observação que lhe era peculiar, a autora dá-nos um retrato 

impressionante do que era o mundo da pequena burguesia inglesa do 

seu tempo:um mundo dominado pela mesquinhez do interesse, pelo 

orgulho e preconceitos de classe. Esses "orgulho" e "preconceito" que, 

no romance, acabam por ceder o passo a outras razões com bem mais 

fundadas raízes no coração humano.  Uma obra intemporal.  

290 págs | Publicações Europa-América | 21,09€ 


