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Para  

caloirOs 

Nanowrimo 

Neste guia 

aprenderás: 

 Quando foi criado o 

Nanowrimo; 

 O que é o Nanowrimo; 

 O que se faz durante o 

Nanowimo; 

 O que são ML; 

 Quantas horas de sono 

irás perder durante o mês 

de Novembro; 

 Quantos quilos irás 

engordar. 
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És preguiçoso? 

Queres escrever 

mas não te sentes 

motivado? Queres 

escrever e não tens 

plot? Andas a 

adiar aquele 

romance que 

provavelmente 

será o próximo 

Harry Potter? 

O Nanowrimo é o 

tempo perfeito, 

com a companhia 

ideal para forçar- 

-te a escrever! 

O Nanowrimo tem 10 anos de vida. Em 

1999, o projecto começou apenas com 21 

participantes, que abandonaram as suas 

vidas para escrever durante 30 dias um 

romance de no mínimo 50 mil palavras. 

Hoje somos mais de 200 mil a escrever de 

tudo: desde não-ficção, receitas, contos, 

romances, policiais, fantasia entre outros. 

Embora o objectivo principal seja criar um 

romance, muitos Nanoninjas revoltaram-

se e decidiram juntar-se ao lado negro da 

escrita com algo diferente. No fim desde 

que fossem as palavras do objectivo, que 

importava que estas fossem apenas uma 

colectânia de contos, poesia ou até receitas 

de experiências bem sucedidas? O mais 

importante é haver diversão... Bem pelo 

menos dentro do possível, visto na 3º 

semana a maior parte das pessoas 

estarem a bater com a cabeças nas 

paredes (desde que não seja em público). 
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Durante o Nanowrimo a tarefa de escrita torna-se mais importante do que 

lavar a loiça, aturar o patrão aos berros porque estavas a pensar como 

resolver aquela parte da plot que não sabes mesmo como fazer, ou ainda 

verificar se o tempo de cozedura da massa ultrapassou a meia-hora e na 

verdade em vez de massa tens agora algo amarelo numa panela. Mas hey, 

ao menos enquanto a massa se desfazia, avançaste mais mil palavras! E o 

Nanowrimo é isto! Ficares maluquinho com a história ou porque não 

planeaste e ela parece ficar sempre presa por qualquer motivo ou porque 
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Quem somos? 

Um jardim à beira-

mar plantado, 

povoado por 

furiosos 

escrivinhadores. 

Estas fascinantes 

criaturas são os 

Nanoninjas, 

dotados de olho 

para a escrita, amor 

à camisola (e ao 

chapéu) e uma 

magnifica 

plumagem. 

Alimentam-se, 

sobretudo, de 

sonhos e chocolate 

quente.  

o plano na tua cabeça parecia tão bom que tudo o que te sai parece 

suferível. Nesta altura convém fazeres o Nanowrimo com os nanoninjas, 

pois eles “won’t let the sun go down on you!”. Literalmente. As meets que 

ocorrem durante o mês de Novembro são cruciais para o desenrolar do 

Nanowrimo. O que nos leva às ML (Municipal Liason). Mas o que são 

MLs? As Municipal Liasons são voluntários ou voluntárias que ajudam a 

organizar o Nanowrimo nas suas cidades. Claro que depois têm imenso 

trabalho e são elas que organizam as meets, onde os Nanoninjas se 

reunem para escrever, conversar ou simplesmente beber um chocolate 

quente, ao mesmo tempo que deprimimos ao olhar para o ecrã vazio. 

Normalmente mesmo em casa ou nas meets o 

consumo de chocolate quente, bolo de 

chocolate, salame de chocolate ou tostas e 

torradas tende a subir. Durante o Camp 

Nanowrimo que decorre em Agosto o 

consumo de gelados e crepes tende a 

aumentar. Ou seja, escrever uma novela em 

30 dias pode ser stressante, mas em vez de 

atirarem objectos pessoais às pessoas mais 

próximas, podem sempre vingarem-se em 

chocolates, devorando tabeletes inteiras 

cheias de diabetes. Irás acordar de manhã a 

pensar como vais avançar ou então não vais 

dormir porque tiveste uma ideia espectacular 

que queres colocar no papel o mais cedo 

possível! Desistir é a palavra proibida no 

Nanowrimo. Não há desistências! Se tens 

falta de inspiração divina podes sempre 

começar um projecto novo que aches mais 

aliciante. Ou então tornas-te num rebelde e 

passas o resto de Novembro a escrever 

receitas só com chocolate para tentares dar 

uma overdose de açúcar ao pessoal do Nano 

que escreveu as 50 mil palavras. 

Acima de tudo lembrem-se caloirinhos, we 

are all mad here! 



O NaNoWriMo (National Novel Writing Month) nasceu em 1999, não em 

Novembro, como é agora hábito, mas em Julho, quando Chris Baty e 21 

outros participantes acharam que seria engraçado comprometerem-se a 

escrever um romance de 50 000 palavras num mês (cada).  

No ano seguinte o mês oficial passou a ser Novembro (segundo dizem, 

porque o tempo choroso condizia com a desgraça dos que tentavam o 

desafio) e foi criado o site oficial. 140 pessoas participaram nesse ano. E 

desde então o número tem vindo a crescer, tornando aquele que era um 

evento nacional (EUA) num contágio global. Em 2011 mais de 250 000 

pessoas participaram e 2012 promete rebentar com este número. 

 

A primeira portuguesa a participar, tanto quanto se sabe, foi a autora (já 

publicada) Ágata Ramos Simões, que se iniciou no ano de 2002 e chegou ao 

fim com as 50 000 palavras completas. Numa altura em que o evento 

ainda pouco era conhecido fora dos EUA. Só a partir de 2007 mais e mais 

portugueses tomaram conhecimento deste desafio e desde então o número 

tem crescido todos os anos (embora comparando com os números recentes, 

os de 2007 eram irrisórios). 

Em 2008, quando me juntei em Novembro, a maioria dos portugueses que 

conheci foram contactados através do Livejournal - na altura uma das 

comunidades mais activas e receptivas ao desafio. Nos fóruns oficiais 

também era possível conhecer-se outros portugueses, mas a dificuldade 

era maior quando não dispúnhamos de um fórum dedicado.  
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No Nanowrimo é possível cada país e/ou região ter um fórum dedicado, 

desde que esse país/região tenha um ML (Municipal Liason) exclusivo. O/

A ML é quem dinamiza as pessoas desse país/região, organiza encontros, 

incentiva a produção literária desenfreada e, no geral, tenta manter a 

comunidade activa (por vezes mesmo depois de Novembro). Portugal viu 

nascer a sua primeira ML em 2010 (Porto). Em 2011 teve duas (Porto) e 

em 2012 temos também duas (Porto e Lisboa).  

Isso fez com que, desde 2010, Portugal tenha um fórum só seu (visitem 

em http://www.nanowrimo.org/en/regions/europe-portugal), mas antes 

disso, em 2009, Rafaela Ferreira (mais tarde a primeira ML) criou um 

fórum exterior (visitem em http://nanowrimo-pt.webs.com/). Actualmente  

tem estado inactivo por razões óbvias, mas nesse ano foi o ponto de 

encontro para muitos portugueses que decidiram tentar escrever um 

livro 50 000 palavras num mês. 

 

Mas afinal “como os escritores saíram das cavernas e começaram a usar 

chapéus esquisitos e abraçar peluches em público”? 

(Banner do primeiro fórum PT) 

 

2009 marcou o primeiro encontro de participantes em território 

português. A 7 de Novembro, cinco raparigas marcaram um encontro no 

Guarany (Porto) - as cinco Anas: Ana Cristina, Ana Cláudia, Ana Luísa, 

Ana Rafaela e (Jo)ana. Nesse mês, todos os sábados, a cidade Invicta era 

palco de reuniões de escrita criativa. 

E foi nesse primeiro sábado que uma lenda nasceu: A lenda dos Chapéus 

Estranhos. Uma das Anas levou um gorro verde de Pai-Natal que foi 

passando de cabeça em cabeça, aquecendo os neurónios das menos 

inspiradas e que culminou em contagens recordes de escrita. Desde 

então, sempre que há um encontro de Nanowrimo no Porto, chapéus 
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estranhos são obrigatórios. 

Desde cartolas e gorros 

nórdicos, aos que parecem 

aipos pendurados ou bichos 

mortos, os que fazem 

pessoas pararem no meio da 

rua, espreitarem pela janela 

e tirarem fotos às pessoas 

estranhas com portáteis 

ligados e coisas esquisitas 

na cabeça (a fazerem a vez 

de chapéus).  

Não me espantaria se houvesse muitas fotos na web do grupo que se 

reunia no Guarany (agora mudaram para o Farggi) porque o que não 

faltava eram pessoas a tirarem fotos. Falam em mulheres de parar o 

trânsito, mas neste caso são escritores que, desde 2009, param o trânsito e 

fazem as pessoas pensarem estar a ver alucinações. 

Já em Lisboa, o primeiro encontro de escritores foi no final de 2010, mas só 

em Novembro de 2011 começaram a reunir-se com mais frequência em 

vários locais como o Starbucks, o Monumental e o Picoas Plaza. Mas já em 

anos anteriores pessoas do Centro tinham participado activamente no 

evento.  

Os Alfacinhas, porque não queriam adoptar a tradição dos chapéus, mas 

desejando ter algo único, escolheram os peluches (quais musas felpudas).  

Também desde 2010 os Bracarenses se juntam ocasionalmente (sem local 

fixo), embora a maioria faça também parte do grupo do Porto. 

Se por acaso passarem por um grupo de pessoas com portáteis abertos e 

peluches em cima da mesa e colo (Lisboa), ou com chapéus estranhos na 

cabeça (no Porto e Braga), é muito provável que sejam os participantes do 

Nanowrimo. Aproximem-se que eles não mordem … muito. 

 

O Sul é que anda mais parado. Onde param os escritores do Alentejo e do 

Algarve? E, já agora, que é feito dos Transmontanos, Ribatejanos, 

Açorianos e Madeirenses? Alguns participantes do Nanowrimo estão 

espalhados um pouco por todo o país e ilhas, mas são poucos e raramente 
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se conseguem juntar em grupos.  

Com o Norte e o Centro a situação foi semelhante ao início, por isso é 

possível que nos próximos anos abram mais pólos de encontro. 

 

Outras tradições incluem: consumo de chocolate quente obrigatório 

(pontos extra por consumo de chá e café em quantidades absurdas); 

contar quantas pessoas param à janela para ver os ‘estranhos’ (ponto 

extra por cada foto tirada e dois pontos extra por cada pessoa que fizer 

marcha-atrás, lentamente, para se certificar que não está a alucinar). E 

não podia deixar de mencionar o combate (amigável) entre o Norte e o 

Centro, que costumam disputar qual região escreveu mais palavras (por 

cabeça). 2011 foi o ano de vitória do Centro. 

Não será descabido mencionar também as ocasionais Festas de Pijama 

(durante o Nanowrimo ou o 

Camp – Junho e Agosto) onde 

vários Nanoninjas se juntam 

para escrever até altas horas da 

noite e depois dormirem 

espalhados pela casa do pobre 

ninja que se ofereça para 

hospedar tal barulhento evento. 

É no entanto de notar que a 

comunidade Nanowrimo há 

muito que não funciona apenas 

em Novembro. Mantendo 

contacto ao longo do ano através 

do fórum, do grupo oficial no Facebook e do Skype, os Nanoninjas (nome 

não-oficial dos participantes) falam o ano todo, apoiam-se em aventuras 

literárias e, no último ano, os do Norte têm marcado encontros todos os 

segundos sábados do mês.  

No Norte, convém mencionar, foi estabelecida uma monarquia de 

escritores governados pela Rainha do Norte, com vários títulos já 

atribuídos a outros membros, incluindo The Royal Bard and Ambassador 

To The Southern Lands, Acting-Queen of the Unseen And Magical 

Affairs, Creator Keeper of The Arts And Crafts and Spymaster General, 
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entre outros. 

 

Também em Lisboa alguns encontros ocorreram extra-Novembro, em 

2012, marcando uma comunidade cada vez mais activa. Será que 

também criaram a sua monarquia? Ou optaram por uma democracia? 

Anarquia, quiçá? 

 

Os grupos de escritores continuam a crescer de ano para ano. No Porto 

são perto de trinta e em Lisboa já ultrapassam os dez. Ao todo, no ano 

passado, inscritos em Portugal, eram quase uma centena e meia, 

espalhados por todo o país. Uma comunidade crescente, jovem, aberta e 

acolhedora, em qualquer ponto deste Portugal. 

O Nanowrimo mudou desde a sua criação. É agora um evento global e 

apesar de o nome não ter mudado (o National ainda lá está) quem 

participa sabe que isso nada mais significa que a ‘nação’ planetária onde 

escritores de todos os géneros, línguas, idades, crenças e origens, se 

apoiam para que, chegado o dia 30 de Novembro, cada um dos 

participantes sinta que fez o seu melhor. Quer cheguem às 50 000 

palavras, quer não. 

Neste aspecto os grupos presenciais são ainda mais motivadores. Nada 

melhor que um contra-relógio para pôr os dedos a teclar. 

 

Pergunto-me quando a febre da escrita criativa desenfreada (em 

Novembro) chegará em força ao Sul. E, mais que isso, pergunto-me que 

estranha tradição eles irão inventar para os seus encontros. Pinturas 

faciais? Asas nas costas? Ou o terror: pantufas fofinhas obrigatórias? 

Seja como for, a rendição do restante território português está para 

breve. Talvez este ano ainda resistam mas se o mundo não acabar como 

os Maias previram, 2013 será palco de uma épica batalha para a 

conquista de outras regiões. Eles não resistirão por muito mais tempo ao 

poder da Escrita. Preparem-se! 
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A estrutura é uma daquelas coisas que têm uma péssima (e não 

merecida) reputação. Muitas vezes, a mera menção de como estruturar 

uma novela me ajudava a escrever, recebia respostas como “Não uso 

estrutura porque vai destruir a minha criatividade” ou “Mas isso vai 

fazer o teu livro igual a todas os outros.” Posso desde já garantir: 

estruturar uma novela (e saber como o fazer) não vai tornar a vossa 

história chata, previsível ou sequer igual a todas as outras. 

A estrutura é como um esqueleto: todos os seres humanos têm um, 

essencialmente igual (duas pernas, dois braços, um monte de costelas…) 

– mas ninguém acredita que todas as pessoas são iguais só porque o seu 

esqueleto é idêntico. O que torna um ser humano num indivíduo é quem 

esse ser humano é, a sua essência. O mesmo ocorre com uma história: “A 

Guerra das Estrelas” tem a mesma estrutura que “O Padrinho” e que 

“Harry Potter” – mas são histórias muito diferentes, e com públicos-alvo 

muito diversos entre si. No entanto, são boas histórias, bem contadas – 

exactamente porque têm a mesma estrutura, que, afinal, se resume a 

“Princípio, Meio e Fim”. Ou “com pés e cabeça”, se quisermos ser mesmo 

minimalistas. 

Sim, eu sei que isto parece incrível, mas garanto que não estou a alucinar 

por excesso de escrita e falta de sono (ainda não estamos em Novembro). 

A estrutura, sendo o esqueleto de uma história, assegura que esta não é 

uma massa amorfa, e que se consegue aguentar sozinha. Mas note-se que 
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conhecer bem a estrutura não é chave automática para ter um bom livro 

(uma pessoa atraente é mais que um bonito esqueleto coberto de músculo 

e pele à balda, afinal) – um bom livro tem uma história interessante, 

contada de forma competente. E é para isso que a estrutura serve. 

 

Conflito Faz o Mundo Girar 

Existem várias versões do que deve ser uma estrutura (3 Actos & 3 

Desastres, Conflito\ Agravamento\ Resolução, 7 Cenas, etc.), mas todas 

elas têm uma coisa em comum: conflito. Uma história sem conflito é 

desinteressante, porque as coisas ficam na mesma, e 300 páginas de 

“Levantei-me, acordei, fui para o emprego, e sou feliz como estou” fazer-

nos-iam atirar o livro pela janela muito rapidamente. Conflito leva a 

mudança. Mudança desperta interesse. Logo, assegurem-que o vosso 

protagonista tem problemas desde muito cedo, que pioram 

consideravelmente com o decorrer da história. Se a situação dos vossos 

protagonistas parece que não pode piorar – arranjem novas e criativas 

maneiras de assegurar que vai. O protagonista só pode relaxar no fim da 

história, depois do grande conflito final. O leitor não pode saber até ao fim 

da história quem vai ganhar. 

Porquê? Porque isso assegura que queremos ler a história até ao fim. 

Note-se que é possível aplicar esta estrutura sem ser obrigatório haver 

um vilão a retorcer os bigodes – o antagonista pode ser desde alguém 

benevolente que toma decisões que acredita que é para o bem do 

protagonista (veja-se, por exemplo, o filme “Entrelaçados” da Disney), ou 

até o protagonista (como na peça “Cyrano de Bergerac” de Rostand, onde 

a falta de confiança do herói sabota o seu próprio romance e felicidade). 

 

Pés e Cabeça 

Como já foi referido, existem várias interpretações, e até vários métodos 

de criar uma estrutura, mas decidi referir aqui apenas o que considero 

mais equilibrado: o método das “7 Cenas-Chave”, talvez porque, de todos 

os métodos que conheci, é o que me parece mais orgânico. Claro que isto 

não é uma receita para sucesso instantâneo – novamente, é um fio 

condutor para a vossa história, para vos ajudar a dar-lhe ritmo e 
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maximizar o interesse do leitor. Se há histórias que não seguem uma 

estrutura equilibrada? Decerto, mas lembrem-se que a) só porque algo 

foi publicado não quer dizer que seja bom, e b) há excepções para todas 

as regras. A escrita não é uma ciência exacta – experimentem várias 

técnicas e sigam o vosso instinto para decidir o que resulta melhor no 

vosso livro. 

 

Os 4 Actos e as 7 Cenas-Chave 

Esta técnica isola as chamadas 7 Cenas-Chave de qualquer história, 

cenas essas que são essenciais para assegurar que há um crescendo no 

conflito que atinge o seu pico no confronto final. Essas cenas são 

espaçadas de forma a assegurar que não há momentos “mortos” em que 

o leitor se possa aborrecer. Não queremos uma história a correr, mas 

também não queremos engonhar. Livros com momentos de “Encher 

Chouriços” ou “Meter Palha” são algo a evitar. Note-se que o termo 

“Cena” não implica que tudo o descrito tenha que acontecer numa única 

cena ou até capítulo – apenas que são momentos chave, que podem 

ocorrer numa só cena, ou ser um acumular de eventos. 
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Para ajudar a demonstrar como esta estrutura funciona, vou utilizar 

como exemplo “A Guerra das Estrelas” (Episódio IV) – mas podem usá-

la com qualquer género, desde romance, a fantasia e a drama policial. 

 

O Acto I serve para nos apresentar o início do conflito, os personagens 

e o mundo. É conveniente evitar o erro de muitos escritores 

inexperientes que rapidamente despejam a descrição do mundo e dos 

personagens mal o livro começa. É quase como se fosse algo 

particularmente desagradável de que têm de se livrar rapidamente 

para poderem chegar à parte interessante. Nenhuma parte do livro 

pode dar-se ao luxo de ser desinteressante ou inútil, que se tem de ler 

por obrigação – todas as cenas devem, de alguma forma, avançar o 

enredo e\ou o desenvolvimento do protagonista. Logo, o ideal é que o 

livro abra de forma forte, com acção, e que o mundo e as personagens 

sejam ser introduzidos na história de forma indirecta. 

 

- Cena 1: “Incitação Por Incidente” – Uma história começa sempre 

quando o conflito começa, e acaba quando o conflito acaba (quer o herói 

ganhe ou perca) – o protagonista é incitado a agir à base de problemas: 

o Incidente. Começar com a apresentação do mundo e só depois passar 

para a história em si é quase sempre aborrecido. Sim, decerto há 

autores que conseguem fazê-lo de forma interessante, mas esses são 

raros, geniais e se fores um deles, parabéns. O resto de nós, no entanto, 

tem que jogar pelo seguro. Nesta cena de abertura, os problemas 

começam e o mundo é mudado. O protagonista é levado a agir porque 

algo problemático acontece. 

Em A Guerra das Estrelas, o filme abre com Darth Vader a capturar a 

nave da princesa Leia, onde ela confia algo (não se sabe ainda o quê) 

extremamente importante a dois dróides que escapam de seguida para o 

planeta Tatooine. É uma cena que avança a acção, mas, ao mesmo, 

consegue apresentar-nos o mundo: sabemos que se passa numa galáxia 

que não a nossa, que um Império maléfico a controla, que há rebeldes 
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que se opõem, e a tecnologia é suficientemente avançada para ter armas de 

energia, naves gigantescas, e dróides. Temos também informação sobre a 

personalidade e história de duas personagens – Leia e Vader – graças a 

uma série de curtos, mas competentes, diálogos. 

 

Durante o resto do Acto, o conflito agrava-se: o protagonista, como 

qualquer pessoa normal, resiste à mudança e tenta, talvez refugiar-se na 

sua “normalidade”, com esperança de que se fechar os olhos, a crise se irá 

resolver.  

A cena muda para Tatooine, onde conhecemos o nosso herói. Vemos Luke 

Skywalker na sua vida normal – agora alterada pela chegada dos dois 

droides, 3CPO e R2D2. É-nos apresentada a história dele (órfão, que vive 

com familiares numa quinta, e quer algo mais da vida), bem como a sua 

personalidade e relação com os tios. A acção não pára, temos Luke a 

investigar o mistério da mensagem para Obi-Wan Kenobi, que o leva a ser 

atacado por Pessoas da Areia e a encontrar o misterioso ermita Ben 

Kenobi. Estas cenas descrevem o protagonista, personagens secundárias e 

Tatooine, mas estão encadeadas de forma a, mesmo assim, fazerem a 

história principal avançar. 

 

- Cena 2: “A Aceitação do Problema” – Este ponto é o momento de 

passagem de Acto I para o Acto II. Com o passar do tempo, a crise 

agravou-se até ao ponto em que o protagonista não pode já mais ignorar a 

situação e é levado, pela força das circunstâncias, a agir. 

Os soldados imperiais descobrem que os tios de Luke compraram os 

dróides, e, por isso, executam-nos e destroem a quinta. Luke, que 

anteriormente se tinha recusado a ajudar Obi-Wan na sua missão (não 

queria abandonar os tios, só tinha que aguentar mais uns meses até poder 

ir para a Academia, etc.), decide-se, por fim, a ajudá-lo – não sabemos se é 

um desejo de vingança, por não ter mais nada a perder ou querer ter algo 

com que se ocupar, que o leva a tomar esta decisão, mas não faz mal – 

Luke, provavelmente, também não o sabe. 

O Acto II mostra-nos um protagonista determinado a agir, mas ainda 

preso à sua antiga maneira de ser, a agir da forma que costuma agir. Este 
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terá que mudar como pessoa, evoluir e aprender a resolver os seus 

problemas de forma diferente antes de conseguir encontrar a solução – e 

este Acto mostra as coisas a complicarem-se cada vez mais, enquanto o 

protagonista tenta, em vão, arranjar solução. Lembrem-se – as coisas 

pioram SEMPRE.  

Tendo recrutado Han Solo e Chewbacca num bar rasca para os levar a 

Alderaan, Obi-Wan Kenobi e Luke chegam ao planeta para descobrir que 

ele foi destruído por ordem do Império.  

 

As coisas pioram ainda mais quando são capturados pelo raio tractor da 

Estrela da Morte. Conseguem esconder-se e não ser aprisionados, mas a 

verdade é que estão ainda presos dentro da base do inimigo. Obi-Wan 

separa-se do grupo para desactivar o raio tractor para que a nave deles 

possa escapar. Entretanto, Luke descobre que Leia (a rapariga do 

holograma) está ainda viva, e vai com os outros salvá-la. 

 

- Cena 3: “Meio\Reviravolta” – Aqui as coisas complicam-se – por um 

lado, está na hora de dar algum alívio aos personagens, por outro lado, a 

pressão deve continuar. A ideia da “Reviravolta” é que algo bom pode, ao 

mesmo tempo, trazer algo mau, que piora a situação – e vice-versa.  

Luke consegue salvar Leia – uma importante líder da rebelião, e mais um 

par de maus competentes para ajudá-los a escapar. Mais que isso, alguém 

cujo testemunho sobre a existência da Estrela da Morte e da destruição de 

Alderaan pode fazer a diferença. A parte má é que continuam presos no 

que, possivelmente, é o sítio com mais soldados imperiais por metro 

quadrado em toda a galáxia. 

 

- Cena 4: “Ponto Sem Retorno” – Este ponto marca a passagem entre o 

segundo e terceiro acto, e representa o momento em que quer o 

protagonista, quer o antagonista, sabem que não podem mais recuar do 

seu confronto final. Antes, ou o antagonista não tinha noção de como 

podia magoar o protagonista, ou podia até não saber quem ele era. Muitas 

das vezes, o conflito final não está planeado, e esta cena é o que o 
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precipita. Até aqui, quer o protagonista quer o antagonista tinham a 

escolha de se afastar do conflito. A partir deste momento, essa opção já 

não é viável – as coisas já foram tão longe, que isto só se resolve à base de 

confronto directo. 

Por fim, os heróis conseguem escapar. Mas o confronto entre Luke e o 

Império está marcado: por um lado, Darth Vader matou Obi-Wan Kenobi, 

o mentor de Luke, garantindo que este se une definitivamente aos rebeldes 

e vai ajudá-los. Por outro lado, esta fuga significa que o Império tem que 

precipitar o conflito – um detector que foi colocado na nave dos heróis vai 

permitir ao Império encontrar a base dos rebeldes, mas, ao mesmo tempo, 

significa que a Rebelião vai adquirir planos da Estrela da Morte – o que 

lhes pode permitir encontrar um ponto fraco com que a destruir. Ou seja, o 

Império tem que atacar o mais depressa possível, antes que os rebeldes 

possam usar essa informação. Nem os heróis, nem os vilões se podem dar 

ao luxo de largar tudo e abandonar o conflito. 

 

Durante o Acto III, o protagonista adquire o poder que lhe vai permitir 

enfrentar o antagonista: quer seja poderes mágicos, planos secretos, uma 

espada lendária, ou autoconfiança suficiente para entrar na competição 

de ginástica. Em alguns casos, o protagonista já tinha o que necessitava 

para enfrentar o inimigo, mas ainda não acreditava que era capaz de o 

fazer (ou não queria usar o poder). O protagonista aceita-se e muda como 

pessoa, e inicia o caminho que o vai levar ao confronto final. É também 

quando o conflito se torna mais intenso ainda, quando aliados do herói e 

inocentes começam a morrer. Há um crescendo que vai culminar no 

combate final. 

Os heróis escapam da Estrela da Morte com os planos mas sem Obi-Wan, 

que morreu. São perseguidos por caças imperiais, mas conseguem chegar 

a salvo à base rebelde. No entanto, o Império colocou-lhes um detector na 

nave, e agora sabem onde a Rebelião está aquartelada. A Estrela da Morte 

é posta em movimento e, assim que chegar ao planeta, irá destruí-lo. 

Ambos os lados se preparam para o conflito que será inevitável. 
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- Cena 5: “Momento de Desespero/Está Tudo Perdido” – Neste 

momento de transição entre o terceiro e quarto acto, tudo parece 

perdido para o protagonista: é um momento de dúvida, onde o leitor fica 

sem saber se este irá sobreviver. Por um momento parece que este vai 

morrer, ou parece que não há saída. As perdas foram tão violentas, e o 

vilão parece tão forte, que o herói dúvida de si mesmo, e pode mesmo 

(temporariamente) abandonar o seu objectivo.  

Para grande horror dos rebeldes, apercebem-se que a Estrela da Morte 

está a chegar e o planeta e a base vão ser destruídos em breve – pior que 

isso, os rebeldes não vão ter hipótese de evacuar completamente, e, 

depois de analisar os planos, só tiveram tempo de encontrar um possível 

alvo: uma área de acesso minúscula, de quase impossível acesso. E para 

piorar as coisas, Han Solo e Chewbacca decidem que esta luta não é 

deles, querem é o seu pagamento, e abandonar os rebeldes ao seu 

destino. Realmente parece que as coisas não podem piorar. 

 

O 4º Acto é o mais pequeno de todos, e contém sobretudo o derradeiro 

escalar até ao conflicto final, o referido conflicto final, e o regresso à 

normalidade, depois de se descobrir se o protagonista foi bem-sucedido 

ou não.  

A frota do Império alcança o planeta, e ambos os lados lançam as suas 

naves para a batalha final. 

  

- Cena 6: “Clímax e Victória (ou Derrota)” –  O momento do grande 

confronto, onde tudo se ganha ou perde. O protagonista e o antagonista 

têm objectivos mutualmente exclusivos, e é aqui que se decide quem (ou 

se alguém) leva a sua avante. Não deve ser óbvio quem vai ganhar até 

ao final da batalha. 

Começa uma batalha espacial a nível épico. Depois de pesadas perdas 

para os guerreiros da Rebelião, e do regresso inesperado de Han Solo 

para salvar o dia, Luke, guiado pela Força, consegue atingir o alvo e 

destruir a Estrela da Morte. O temível Darth Vader, no entanto, 

sobrevive e consegue escapar no seu caça, por isso a victória dos rebeldes 

não é absoluta.  
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- Cena 7: “Regresso a Casa” – Independentemente do resultado do 

conflito final (victória, derrota ou assim-assim), há sempre o “regresso ao 

mundo normal”, o depois da batalha. Claro que depois da aventura toda, 

quer o herói, quer a sua realidade mudaram para sempre – e este 

“mundo normal” é diferente do “mundo normal” do início do livro. Mesmo 

que o protagonista morra durante o conflito final, ainda se irá descrever 

(brevemente) como vai ser o novo “mundo normal”, sem a presença deste. 

Isto dá a oportunidade ao leitor de relaxar da tensão crescente que foi o 

livro todo, e é uma oportunidade de ter fecho. 

Os rebeldes celebram a victória, os protagonistas recebem medalhas pelo 

seu heroísmo, e todos se preparam para o que virá a seguir. 

 

Lembrem-se, a estrutura não é uma receita para um bom livro, é uma 

ferramenta, uma base. Um bom livro apresenta-nos uma boa história, 

contada de forma competente (ie. com boa estrutura) – mas se tiverem de 

escolher entre uma boa história e uma boa estrutura, a primeira ganha 

sempre. 

A estrutura é vossa amiga. Tratem-na como merece. 

Mais leituras sobre estrutura: 

- Writing Fiction For Dummies, por Randy 

Ingermanson (For Dummies) – Paperback 

Preço: 15€  (disponível na Amazon UK e The 

Book Depository) 

(Um excelente livro para iniciantes, e que utiliza 

a estrutura 3 Actos & 3 Desastres, mas mesmo 

assim muito completo e interessante, mesmo 

como manual geral.) 

- Storywonk Essentials: Structure, por Lani 

Diane Richie – Mini-curso online (filme, MP3 e 

vários materiais em PDF incluídos).  

Preço: 10 USD (disponível em http://

storywonk.com/?page_id=1680)  

(Um pequeno guia para o método das 7 Cenas-

Chave, é explicado de forma concisa e divertida, 

via uma apresentação de vídeo de cerca de 1 

hora. Recomendadíssimo – vale cada cêntimo. A 

autora engana-se nas percentagens, mas é uma 

gaffe não intencional).   

- Holly Lisle’s Professional Plot Outline 

Mini-Course, por Holly Lisle – Mini-curso 

online (PDF). 

Preço: 0.99 USD (disponível em http://

h o w t o t h i n k s i d e w a y s . co m / h o l l y - l i s l e s -

professional-plot-outline-mini-course/)  

(Um excelente complemento para o Storywonk 

Essentials, ajuda a explicar como encher o resto 

da estrutura fora dos momentos chave com 

cenas interessantes e divertidas, excelente 

material para o preço.) 

- Story por Robert McKee—Paperback 

Preço: 20-25€ (disponível na Amazon UK e The 

Book Depository)  

(Um livro para estudantes da estrutura mais 

avançados, mas cheio de informação muito 

in teres sa nte ,  e  de screven do  m a is 

detalhadamente os elementos mais pequenos da 

história.) 
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Uma personagem pode vir-nos à mente de diversas formas: uma linha de 

diálogo que nos surge uma hipotética interacção com outra personagem 

uma reacção a um evento um tipo de personagem que gostávamos de ter 

na história porque sim; ou a necessidade de ter mais alguém para a 

história funcionar e de repente temos este ser a precisar de ser definido. 

Claro que nem todas as personagens precisam de ter um desenvolvimento 

exaustivo. A empregada a servir à mesa no restaurante da tua história, 

que só aparece para dizer às tuas personagens que a discussão que estão 

a ter está a incomodar os outros clientes, não precisa de ter uma lista de 

todos os seus gostos ou um texto a detalhar todos os eventos desde o seu 

nascimento até ao presente. É normal haver escritores cuja mente se 

adianta e de repente aquela personagem que só tem uma linha de diálogo 

e aparece num pequeno parágrafo tem uma história básica por trás de si, 

mas não é necessário. 

Primeiro de tudo: é importante, falando em ficção no geral, ter 

personagens desenvolvidas. Assim, em vez de ferramentas com o único 

propósito de fazer a história avançar, o leitor tem uma maior 

probabilidade de se relacionar com as personagens e consequentemente 

com a história, deixando-se envolver pela narrativa e investir-se 

emocionalmente nos acontecimentos. 

Cada escritor terá a sua maneira de criar e desenvolver as suas 

personagens e eu, apesar de escrever há vários anos, não tenho nenhuma 

formação oficial no assunto em termos de escrita mas sim em termos 

visuais. No entanto, descobri que, apesar da diferença entre estes media, 

os básicos que têm de lá estar para a personagem tomar forma e se tornar 

“real” são os mesmos. O seguinte é o meu método, mais coisa menos coisa, 

de desenvolver personagens. 
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Quando estou a definir uma personagem há duas coisas que se destacam 

imediatamente na minha cabeça para eu moldar: o passado e a 

localização presente da personagem em questão. Ou seja, onde está e de 

onde vem (e porquê, muitos “porquês”). 

O passado tem um grande impacto em todos nós, é através das nossas 

experiências que aprendemos, apenas por vivermos (“escola da vida”). 

Costumo dividir o passado de cada personagem em dois grupos principais 

de influência: os eventos e as pessoas. 

Os eventos vão ser acontecimentos que marcaram a personagem, de 

forma boa ou má, física e/ou mentalmente, ou que apenas os fizeram ver a 

sua realidade com outros olhos. As pessoas têm um efeito semelhante, 

mas, no caso de serem presenças recorrentes na vida da personagem, de 

maneira mais passiva (influência ao longo do tempo através das suas 

acções e reacções em vez de um evento chocante de curta duração, por 

exemplo) ou influente (estão com a personagem durante um período 

extenso de tempo). Consequentemente, a personalidade da personagem 

vai ser moldada pelo seu passado através desses eventos e da convivência 

com essas outras personagens. Outra coisa que vai ser afectada são os 

interesses e objectivos da personagem. Estes vão muitas vezes ficar 

contidos ao que a personagem é, porque é assim que tomamos 

conhecimento de coisas como problemas para os quais queremos arranjar 

solução e é ao experimentar actividades que sabemos se gostamos ou não 

delas e as queremos continuar a realizar. 

E falando de algo mais material por um momento, a personagem pode 

também ter um objecto desse passado que guarda como lembrança (de 

alguém querido, talvez já falecido, ou como uma lembrança de algo pelo 

qual passou ou de alguém em quem quer exercer vingança).  

Como já podem ter notado, pode haver sobreposição nestes pontos. Por 

exemplo, as pessoas do passado podem estar envolvidas nos eventos ou os 

eventos levarem a objectivos e por aí fora. 

Passando para a localização da personagem, o nosso palco, vamos ter 

outro rol de coisas que afectam as personagens. Estamos a falar de uma 

porção de espaço com o seu clima característico, cultura própria, 

economia, condições de vida, etc.  
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Se este espaço é onde a personagem foi criada, a cultura e todas aquelas 

outras características vão influenciar também o tipo de pessoas com que a 

personagem se encontra no seu passado e na natureza dos eventos porque 

passou e, assim, também influência os seus objectivos e a sua 

personalidade e o seu...tudo. 

Nesse caso, o passado e a localização vão alimentar-se um do outro. E 

assim se começa a ter não só uma personagem realista mas o mundo em 

que vive e como este a afecta, pois ela não vive num vácuo. Esta 

localização (terra natal, lugar de origem... como lhe quiserem chamar - 

mas sempre no sentido de ser onde a personagem foi criada e 

consequentemente absorveu influências) é importante de ter como parte 

do passado que define a personagem, mesmo que não seja nela onde a 

história da personagem começa ou até nunca se vá lá na história.  

É também altura de definir onde exactamente se encaixa a personagem 

neste espaço. É pobre? Rico? Classe média? É uma figura social? Um Zé-

ninguém? Um marginal? Trabalha? Em quê? Onde? Se existe uma 

Versão mais apresentável do gráfico que fiz para organizar os meus pensamentos antes de começar a 

escrever este artigo. Setas, setas em todo o lado. 



religião nesta zona: ele é devoto, indiferente ou contra ela? Será que tem 

comportamentos que vão contra essa religião, ou que não são aceites pela 

cultura onde vive e isso lhe traz problemas? 

E aqui entra a adaptação. Ou falta dela. 

Se a personagem tem comportamentos ou características físicas que 

fariam com que fosse perseguida pela população ou autoridades, precisa 

de os esconder. Se não o conseguir ou não o puder fazer tem que arranjar 

maneira de escapar aos seus perseguidores, provavelmente ao viver à 

margem da pessoa comum, sozinho ou com pessoas nas mesmas 

condições. Ou talvez tenha poder suficiente para não lhe tocarem. Ou 

talvez falhe e morra no primeiro capítulo e passamos para outras 

personagens. 

E se a personagem está agora numa localização diferente de onde foi 

criada outra questão impõe-se: como foi a personagem lá parar? 

E é aqui que puxamos das nossas notas, físicas ou mentais, e procuramos 

respostas se não tivermos uma já: pode ter sido devido a um evento na 

sua terra natal que a fez mudar-se; talvez tenha falhado em adaptar-se e 

procura outro lugar ao qual pertencer, ou esteja farta de esconder as suas 

acções; talvez seja de uma família pobre e venha tentar a sua sorte noutro 

sítio, ou venha ensinar a sua religião a pessoas de outras terras. 

E esta nova terra será muito diferente da terra natal da personagem? 

Conseguirá ela adaptar-se a uma nova cultura, talvez muito diferente da 

sua? Sentir-se-á melhor aqui ou pior? Sofrerá com o clima muito mais 

quente ou frio? Serão as pessoas no geral mais inteligentes? Mais 

saudáveis? Mais ricas? Afáveis para com estranhos? Será a nossa 

personagem determinada o suficiente para lá permanecer apesar de tudo?  

Pessoalmente, adoro imaginar teorias. Mesmo que acabem por não entrar 

na história, muitas vezes dão ideias para outras - para além de me 

divertir a fazê-lo. 

E, antes de me deixar levar e tornar isto numa tese, deixo-vos com outros 

pontos a ter em mente: 

Não percas de vista quem a tua personagem é. Acções ou reacções que 
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não correspondem à sua personalidade vão alienar o leitor, mesmo que 

seja para a história avançar. É melhor arranjar outra maneira de fazer 

continuar a narrativa.  

Se sentes que estás a ter dificuldade em escrever uma personagem, 

imerge-te nas notas acerca dela até a compreenderes melhor. Escrever 

outras cenas, cruciais ou não para a história em questão pode ajudar-te a 

voltar a compreender como aquela personagem funciona e é um bom 

exercício no geral. 

Tem em conta que, com o decorrer da história, a tua personagem, à 

medida que entra em contacto com outras e participa ou testemunha 

eventos, pode mudar, moldada por eles tal como quando falámos do seu 

passado. A personagem do início da história e do final pode não ser 

exactamente a mesma; tal como uma pessoa muda, mais ou menos, 

durante a sua vida. 

E não se esqueçam: 

EVERYTHING IS CONNECTED! *tinfoil hat* 
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Links: 

 

- The 100 Most Important Things To Know About Your Character 

(revised) de Beth Kinderman and Nikki Walker 

http://www.geocities.com/poetess47/100questions.htm 

 

- Magical World Builder's Guide de Stephanie Cottrell Bryant 

http://www.web-writer.net/fantasy/  

http://www.web-writer.net/fantasy/


Escrever um livro ou 50.000 palavras num mês não é tarefa fácil para 

muita gente, depende da maneira de escrever de cada qual. Se forem 

como eu, gostam de escrever sem amarras, ao sabor das letras. 

O ano passado participei pela primeira vez no Nanowrimo. Escrevi sem 

pensar numa estrutura ou história, apenas pelo prazer de dactilografar 

palavras no computador. Obviamente, aquelas páginas só darão um livro 

com muita edição. Não sendo impossível, a questão é: não têm uma 

história única por trás. Mas, como fazer o mesmo tendo em mente um 

livro? Como trabalhar com a pressão sem nos perdermos e sem fazer uma 

plot prévia? 

Há estruturas muito básicas que qualquer história deve seguir. 

Primeiro há que ter uma ideia muito clara sobre o que vamos escrever ou 

seguir os personagens. Devemos ter alguns personagens, saber 

minimamente o que vai acontecer para a bola de neve começar e onde 

queremos chegar. A estrutura será: 

Separação – o personagem principal sente-se separado do mundo em 

que vive. Pode acontecer não ter amigos, estar numa cidade nova, entrar 

numa idade nova (fazer anos), etc. Neste ponto podemos mostrar o mundo 

inicial que irá ser alterado. 

Iniciação – Algo acontece que dá azo ao início de toda a aventura. 

Encontro de um objecto e/ou mestre que impulsiona a acção. A iniciação 

prende-se em fazer coisas diferentes do que o personagem normalmente 

faria. As situações podem ser essencialmente iguais – pode acontecer tudo 

na mesma cidade, escola, país… em que o personagem vive, mas a 

resposta tem que ser alterada. É aqui que reside a aprendizagem do 

personagem; é esta a sua iniciação. 
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Regresso a casa – Depois do personagem cumprir a sua parte e 

aprender o que precisava, pode finalmente regressar a casa. Ou seja, volta 

a um novo dia-a-dia. Se tudo corre bem, volta como herói. Nesta fase, o 

personagem sofre, muitas vezes, alterações físicas (tem mais músculos, 

tem outras capacidades físicas,…), mentais (novos poderes, cresceu 

mentalmente, torna-se adulto, …) ou simplesmente tem novas roupas, 

novo penteado, objectos, … Nenhum herói pode voltar ao mesmo “eu” que 

era antes das aventuras. Onde este personagem vai expressar toda a sua 

potencialidade vai ser na “Iniciação”. Aqui ele vai poder ultrapassar-se 

tendo apenas em consideração as novas regras do mundo onde se vai 

encontrar – se for um outro mundo. Neste caso, não se esqueçam de 

estabelecer estas regras de uma forma muito clara. Não as descrevam, 

mostrem-nas. Usem os personagens para o fazer. Encontrem desafios 

para serem superados. Uma crise é sempre uma situação que vem com 

duas palavras atrás: perigo e oportunidade. Coloquem o vosso 

personagem em perigo para que tenha a oportunidade de se desenvolver e 

conhecer. “Não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos 

acontece.” – Tanto na vida como nas histórias que lemos e escrevemos, 

isto não poderia ser mais verdade. Não escolham caminhos para os vossos 

personagens, perguntem-lhes o que eles gostariam de fazer. A certa 

altura, irão notar que eles ganham vida própria. Quando isto acontecer, 

façam uma biografia à parte para cada personagem. Podem até fazê-lo 

antes. Vai ajudar a conhecê-los melhor. Estabeleçam que objectivos têm e 

o que os move. Vão ajudar ou prejudicar a acção? 

Sigam a narrativa como se estivessem a ver um filme. É a maneira mais 

simples de nos mantermos a par da história. Um filme tem uma lógica e 

dinâmicas muito próprias. Imaginem a sequência de imagens, de cenas. 

Delimitem as cenas muito bem. 

O que acontece aqui? – É a vossa pergunta. Inibam-se de escrever cenas 

que não vão servir para nada. Perguntem-se sempre se essa cena faz 

sentido e se acrescenta algo à história. Se tiverem explicações a fazer 

durante a narrativa, utilizem um capítulo para o fazer através dos 

personagens. Mostrem, não contem. Assim, quando a acção estiver no 

clímax, não terão de parar o ritmo da narrativa para explicar o que está a 

acontecer; o leitor vai automaticamente perceber tudo. Desta forma 

evitam os info-dump e conseguem fazer a narrativa fluir de uma maneira 

bastante natural. Um autor escreveu a propósito: “Se têm uma arma no 

capítulo 5, disparem-na no 8º”. Os leitores lembram-se da arma, ainda que 

haja apenas uma referência a ela uns capítulos antes. Podem acrescentar 
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os pormenores todos à narrativa mais tarde. Não tenham medo de 

reescrever se a história não estiver a funcionar. Avancem e recuem. 

Leiam para trás para acrescentar pormenores que mais tarde 

impulsionam os personagens a ter determinadas atitudes importantes 

para o desenvolvimento da história. 

Por cada capítulo escrito façam um pequeno resumo de duas frases em 

post-its, para não se esquecerem do que já têm. E tentem não ler ou ver 

filmes enquanto estão num processo criativo desta natureza ou poderão 

ser influenciados sem dar conta. 

Usem o “Write or Die” quando não conseguirem avançar. Escrevam 

tendo em conta a visão de outro personagem. Reescrevam o que os 

personagens buscam em diferentes partes da história. Não caiam na 

tentação de adicionar acontecimentos só porque “seria porreiro” que tal 

e tal acontecesse. Pensem em “causa e efeito”. Numa história, “y” deve 

acontecer porque “x” aconteceu. E já foi “w” que deu azo ao “x”. Isto é, 

não façam coisas acontecer como se caíssem de um paraquedas. 

Qualquer leitor minimamente atento apercebe-se disto. 

Visualizem o vosso “filme” e escrevam-no. Não se preocupem com a 

contagem de palavras. Desfrutem com a história, é o mais importante. 

Enjoy! 
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Num mês tão intenso e importante como o de Novembro, um verdadeiro 

Nanoninja não pode perder tempo com superficialidades como onde tomar 

um bom chocolate quente, em que cafés há tomadas para o portátil ou 

onde, porventura, o chapéu, que sempre acompanha o Nanoninja, fará 

mais furor.  

Com o intuito de proteger os nanosparticipantes mais incautos, menos 

preparados para a hercúlea tarefa a que se propõem, apresentamos aqui 

um roteiro pela cidade do Porto, com todos os locais necessários para 

finalizar um Nanowrimo com sucesso. 

No primeiro dia, com boa disposição e total confiança no sucesso, a Send-

Off Party dá-se no “Tropical Burger” do Crystal Palace. Almoça-se bem, 

por um preço razoável, há espaço para todos, e nunca por lá se 

encontraram velhotas rabugentas e infelizes a virarem-se para vocês e 

fazer “Xiu! Isto é Poesia!”.  

 

1 Novembro 

Daqui parte-se num conjunto animado e cheio de chapéus - sim um 

verdadeiro Nanoninja do norte estará sempre equipado com o seu 

chapéu - em direcção à “Rota do Chá”. Nesta agradável habitação, 

recuperada há cerca de 15 anos, poderão desfrutar saborosos e 

aromáticos chás, que vos parecerão saber todos ao mesmo (chá) e pelo 

qual pagarão um balúrdio. Teremos a delicadeza de desagradar ao 

máximo em honra do primeiro Nanowrimo lá realizado, onde as 

Nanoninjas foram indignamente tratadas e rejeitadas. 

 

1º Fim-de-semana  

O primeiro fim-de-semana que se seguirá será passado no “Farggi”, 

uma gelataria ao pé da Avenida dos Aliados, com uma ampla sala no 

andar de baixo e onde as meninas são de uma simpatia (e paciência) 
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louvável. A variedade de escolha da ementa (e dos preços) é vasta, e 

favorável aos mais lambareiros. Devem ir prevenidos com extensões e 

poderão experimentar os vossos chapéus mais horríficos, pois a 

probabilidade de assustar alguns pedestres é nula. Recomenda-se o 

chocolate quente, os gelados, os crepes e cofres belgas. Para almoço 

temos a recomendar o McDonals dos Aliados, este utilizado apenas 

para refeições rápidas e cómodas, acessíveis a todos e numa 

localização que não trás transtorno a ninguém por estar a escassos 5 

minutos da estação de São Bento e uma “montanha” de todo o tipo de 

transportes públicos. 

 

Meio da 1ª semana  

Nesta altura ainda estão cheios de inspiração, por isso não se devem 

afastar demasiado de casa para não perderem tempo nos transportes. 

Podemos, no entanto, recomendar uma visita aos jardins do Palácio de 

Cristal. Lá terão um restaurante com self-service e com vasta 

esplanada, por onde passeiam faisões, pavões e demais passarada, 

caso o dia esteja soalheiro. Depois poderão ou ser audazes e percorrer 

os jardins do Palácio e encontrarem um banco com vista sobre o rio 

Douro, ou então, optar por ficar no interior do restaurante e desfrutar 

das mesas largas e das tomadas. Em alternativa, no mesmo espaço, 

temos também a Biblioteca Almeida Garrett para quem preferir um 

local calmo e silencioso. 

2º fim-de-semana 

 No segundo fim-de-semana haverá um passeio até ao “Guarany”, para 

recordar os momentos lá passados. Devem ir preparados para as 

fotografias, os autógrafos e os mirones, pois estes abundam por essas 

bandas. É sem dúvida o ponto alto para os chapéus! O chocolate 

quente oscila entre o muito bom e o medíocre, devem portanto reforçar 

o pedido com “espesso”, caso contrário terão o prazer de pagar 2,50€ 

por um leite achocolatado aquecido. O local é agradável e inspirador, 

os empregados simpáticos, mas, contudo, poderão haver por lá 

lançamentos de livros e reuniões de solteironas virgens que 
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rapidamente vos pedirão incessantemente para fazerem menos 

barulho. Um dos grandes inconvenientes do local. No entanto, se 

tiverem sorte ou forem lá durante a semana, não terão inconveniente 

em por lá passar uma agradável tarde de escrita. Para almoço, mais 

uma vez podemos sugerir o “McDonals” ou para amantes de 

francesinha, o “Embaixador”, café tão emblemático como o 

“Imperial” (hoje “McDonalds”) que fica “logo acima” na cadeia de fast-

food (que é como os alfaces gostam de “ver” a francesinha). O preço e a 

qualidade das francesinhas por lá são simpáticos.  

15 de Novembro: 

Por esta altura, estarão a meio da vossa aventura e já não saberão 

onde ir buscar mais inspiração, então recomendamos um passeio 

diferente. Carreguem as vossas baterias de portátil, metam-se no 

metro e vão até Vila do Conde – linha B. Pelo caminho, sentam-se e 

aproveitam para escrever muito. Quando chegarem à cidade, vão até a 

chocolataria “Casa Grande”, junto ao campo de jogos e piscina. O 

percurso que recomendamos será junto ao rio, e lá poderão passar um 

dia doce! Muito doce. O local é pequeno, mas tem tomadas. Ocupem as 

mesas redondas, inspirem o fantástico cheiro a chocolate e escrevam, 

escrevam muito. Recomendamos… quase tudo, o chocolate quente 

poderá ser pedido como quiserem, normal, espesso, muito espesso, 

chocolate de leite ou chocolate amargo, com amêndoas, com chantilly, 

bem, como vos agradar mais. Não será um local barato, mas também 

não é de arrancar os chapéus e é muito, mesmo muito delicioso. No 

percurso para casa, poderão aproveitar e escrever mais um pouco.  
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3º Fim-de-semana 

No terceiro sábado encontramo-nos novamente no “Farggi”. Haverá a 

possibilidade de se marcar uma Night of Writing Dangerously, mas esta 

dependerá dos participantes do Nanowrimo e das disponibilidades de 

camas/casas. Devem-se fazer acompanhar dos vossos respectivos 

chapéus e de uma boa dose de inspiração. 

 

Meio da 3ª semana 

Podemos sugerir vários cafés agradáveis e míticos da bela cidade do 

Porto. Poderão visitar a Quinta do Paço, onde tem luz, tomadas e umas 

bolas de Berlim de chantilly deliciosas. Ou poderão visitar o mítico 

“Progresso” onde poderão optar por um café de saco saboroso e a bom 

preço. Poderão também visitar o “Costa”, que abriu recentemente nos 

“novos” Clérigos. Ambos com bons acessos, normalmente desocupados 

durante a semana e localizados perto da zona de alfarrabistas que 

poderão visitar antes de irem para casa.  

 

 

4º Fim-de-semana 

No último fim-de-semana iremos até ao aeroporto Sá Carneiro. Não para 

apanhar um avião e fugir para bem longe por estarmos super-mega 

atrasados, mas para um bom desfile de chapéus e muito tempo para 

escrever. A viagem far-se-á de metro, durante a qual terão o prazer de 

entrar em várias word-wars. No aeroporto o café “Costa” será ocupado 

em peso. Deverão ir preparados para uma boa quebra no vosso 

orçamento, visto estarmos a falar do sítio mais caro que os Nanoninjas 

visitam.  
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TROPICAL BURGER – CRYSTAL PALACE 
R. de Dom Manuel II, nº 51 

Porto 

  

COSTA COFFEE – CLÉRIGOS 
Passeio dos Clérigos. 

(em frente a livraria Lello) 

  

FARGGI 
Rua Elísio de Melo, nº 53, andar -1 

Porto 

PROGRESSO 
Rua Actor João Guedes, nº  5  

4050 Porto  

  

ROTA DO CHÁ 
Rua Miguel Bombarda 

Porto 

GUARANY 
Avenida Aliados 89 

4000-066 Porto 

  

EMBAIXADOR 
Rua de Sampaio Bruno, nº 11  

4000-440 Porto  

LEITARIA QUINTA DO PAÇO 
Praça Guilherme Gomes Fernandes, nº  47 

Porto  

CHOCOLATERIA CASA GRANDE 
Burguer king 
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Local Comida Bebida PC friendly 

STARBUCKS * *** * 

DOLCE VITA MONUMENTAL *** ** * 

PICOAS PLAZA *** *** *** 

CAMPO PEQUENO *** *** * 

CITY BAR ** *** * 

Em Lisboa comer e beber durante o Nanowrimo pode ser complicado para 

quem quer levar os pc's cujas baterias não estão a funcionar a 100%. 

O Starbucks é excelente em dias de frios e chuvosos, mas mais computer 

friendly que o Picoas Plaza não temos. Além de ter comida e bebida, 

disponibilizam tomadas - ao contrário do que acontece no Dolce Vita 

Monumental.  
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1. Calendário 

Olhe bem para o calendário. Terá de coordenar a actividade do 

Nanowrimo com estudo, emprego, almoços de família, amigos, namorado

(a), etc. O ideal será definir um mínimo de palavras para cada dia e um 

(ou mais) intervalo de tempo nesse dia para dedicar à escrita. 

 

2. Plot 

Antes do Nanowrimo, organizar um plot (ou planeamento) do que se vai 

escrever: quem são as personagens, que acção vai decorrer em cada 

capítulo, etc. Assim, haverá menos probabilidades de haver writer´s 

block. 

 

3. Local 

O ideal será avaliar quais são as condições ideais para a sua escrita: no 

quarto ou na sala? Com música ou sem música? No interior ou no 

exterior? (exclusão feita para os locais dos meets – ver o ponto 8). 

 

4. Comida 

Ter à disposição snacks e bebidas para ir comendo durante a escrita, e 

para exercitar o cerébro (recomenda-se principalmente o chocolate, que 
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está cientificamente provado que ajuda à concentração). 

 

5 Café 

Ainda dentro da categoria acima, destaco o café para aguentar as 

noitadas – ver o ponto 1. 

 

6 Momentos de Pausa 

Porque a vida não é só escrever (infelizmente?), convém fazer algumas 

pausas na escrita para assimilar as ideias e, mais tarde, voltar ao 

romance com a cabeça “fresca”. 

 

7. Revisão 

Na minha opinião, a revisão é algo que, deve ser deixado para o fim. 

Costumo escrever tudo seguido e só em Dezembro/Janeiro (e seguintes, se 

necessário) me dedico à revisão. Penso que se estivermos sempre a rever o 

que escrevemos, perde-se muito tempo (e o tempo já é pouco). 

 

8. Meets e Partys 

Sempre que puder, vá aos encontros do Nanowrimo mais próximos da sua 

área de residência. Há a Kick Off Party para começar, os encontros ao 

longo do mês marcados pelo Municipal Liaison de cada zona (onde se 

pode escrever, discutir as ideias com os colegas que também estão a 

participar ou simplesmente divertir-se e esquecer o stress por umas 

horas) e, por último, a Thank God it’s Over Party, onde o grupo, com 

olheiras profundas, se encontra para celebrar o fim de um mês tão 

trabalhoso (e o facto de lhe ter sobrevivido) e ter conseguido terminar (ou 

não) o seu romance. 
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9. Fórum 

É sempre bom visitar o fórum da região, para partilhar experiências de 

escrita e ler as dos outros. No fórum encontrará pessoas que já passaram 

pelo mesmo na sua escrita e que lhe poderão ajudar com qualquer 

dificuldade encontrada, enquanto lhe dão umas palavras de incentivo. 

 

10 Divirta-se! 

Acima de tudo, não deixe que o Nanowrimo se torne uma obrigação – “ai, 

tenho de escrever 2342 palavras hoje e não estou com inspiração, mas 

tem de ser e estou tão cansada…” – mas sim uma diversão, um desafio 

dinâmico de escrever um romance num mês mas sem deixar que a 

pressão do tempo o afecte (ver pontos 8 e 9). 

 

Boa escrita! 

POR ANA NUNES: 

 

- Beber muitos líquidos. Vinte palavras, um gole. 

 

- Ir muitas vezes à casa-de-banho, para esticar as pernas e pôr o sangue a 

circular, e porque isto de beber muitos líquidos tem as suas 

consequências. 

 

- Ter salgadinhos sempre à mão, porque quando estiverem a escrever às 

quatro da manhã e muito compenetrados na história, não vão querer 

levantar-se para fazer uma sandes de presunto. 
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- Preparar um auto-presente que só poderão receber quando chegarem às 

50 000 palavras. Exemplos: ver a temporada completa da série que 

gravaram durante o mês; comer fora (nem que seja no chinês, que a crise 

aperta; também pode ser na varanda, que já conta como “comer fora”); 

passear o cão (coitado do bicho, negligenciado durante 30 dias); Shopping-

spree (não para comprar, claro, mas para ver as montras que entretanto 

já estão diferentes); Ir às Caraíbas (através de um documentário National 

Geographic), ou, melhor ainda, comprarem uma Winner’s t-shirt (mas 

esta já não dá para a crise) na loja oficial do Nanowrimo. 

 

- Quando não se lembrarem de uma palavra e ficarem cinco minutos a 

roer as unhas porque estão fixados nela, escrevam algo do género “aquela 

COISA que faz aquilo, que o meu primo tinha naquele dia” e avancem. 

Acreditem, as vossas unhas irão agradecer-vos mais tarde. 

 

- Se não tiverem nomes para as personagens, arranjem-lhes alcunhas 

simples (preferencialmente de uma palavra só), tipo: Bigodes (não é o 

gato), Wii (para o que não larga o jogo), Braguilha (para o que anda 

sempre com ela aberta); Cusca (preciso explicar?); Zombie (idem aspas 

aspas); Guuuh (Zombie 2); Braaaains (Zombie 3). Em última instância, 

usem nomes tipicamente portugueses como: Gertrudes; Leopoldina; Mil-

Homens (e olhem que este não é inventado); Germínio ou algo semelhante. 

 

POR HÉLDER CASTRO: 

 

Escrever uma história com 50 000 palavras num mês é um verdadeiro 

desafio! Por muito que planeies, penses e imagines antes de a começares a 

escrever, prepara-te para o inevitável – vais detestar personagens que até 

gostavas, vais achar que tudo é nonsense, vais sentir que não consegues 

desenvolver a historia e que se está a tornar uma seca e vais querer 

desistir, arrancar cabelos e destruir tudo à tua volta! 

Mas não te preocupes, existem coisas simples que podes fazer para 

dar a volta ao assunto e manter o teu couro cabeludo intacto! 

Em primeiro lugar, deves comer chocolate. Existe um motivo pelo 

qual todos os ninjas que já têm alguma experiência estão rodeados de 
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chocolate, e está na altura de compreenderes o porquê. 

Escrever é uma tarefa difícil de executar, o que vai fazer com que 

gastes todas as tuas energias. Assim sendo, podes sofrer uma diminuição 

dos níveis de glicose (açúcar) no sangue, o que se traduz num rol de 

sintomas e efeitos no nosso organismo, como por exemplo, negativismo, 

irritabilidade, nervosismo, cansaço, confusão, entre outros. Assim sendo, 

a comida dos deuses é o ideal para combater esta assustadora doença que 

persegue os escritores! 

Come um chocolate, desliga por cinco minutos da história e vais ver 

que tudo começa a fazer sentido! 

No entanto, nem sempre resulta! E aqui é que está o maior 

problema. O que fazer quando nada bate certo, mesmo depois de teres 

comido um armazém de chocolate? 

Não, não vais começar de novo, não vais ignorar tudo nem vais 

desistir! 

Mata uma personagem! Quer seja aquele eterno companheiro do 

protagonista, que simplesmente não tem qualquer lógica existir, os pais/

familiares porque não sabes como os integrar na história, ou até a 

própria personagem principal que simplesmente não consegues suportar! 

Como o vais fazer? É simples, de qualquer maneira! Morte súbita 

ou violenta; natural ou impulsionada pela queda de uma nave espacial no 

teu até-então-romance-histórico… tanto faz! Na Literatura, estas coisas 

não relevam muito, muito menos no Nanowrimo! Desde que descubras 

um mecanismo que, pelo menos durante umas horas te fazem escrever, te 

motivam e fazem perfeito sentido, então arrisca! 

Se eventualmente quiseres voltar atrás, só tens que acordar a tua 

personagem de um sonho marado ou de dois anos de coma e tudo volta a 

ser como era, mesmo depois de todas as aventuras que aconteceram 

desde então! 

Arrisca, escreve e improvisa, e tudo vai correr bem! 
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Novembro, época de chuva, época de frio mas, principalmente, época de 

Nanowrimo. Para mim tem sido assim desde 2010, quando me meti, de 

forma impulsiva, nesta loucura de escrever uma novela de 50 000 

palavras em 30 dias. Mas se me perguntarem quando foi que descobri o 

verdadeiro espirito Nano, no entanto, diria que foi só um ano mais tarde, 

na minha primeira “Send Off Party”.  

 

Até então tinha sido um escritor solitário, a encontrar as minhas 1667 

palavras diárias onde quer que calhasse; sem a ajuda ou o apoio de 

alguém que estivesse a passar pelo mesmo. Era bom, mas faltava 

qualquer coisa… Aquilo que faltava só descobri tempos depois, na Rota 

do Chá - um estabelecimento simpático com um atendimento não tão 

simpático quanto isso. Lá dentro, abrigado da chuva que batia nas 

janelas, estava o coração do Nano, aquilo que faz este evento funcionar e 

ser tão especial: os Nanoninjas.  

Lembro-me perfeitamente de ter chegado atrasado, sem saber ao certo, 

quem iria encontrar. Até então, os outros portugueses a participar nesta 

iniciativa, para mim, não passavam de nicknames no fórum nacional, 

acompanhados pelo ocasional avatar. Admito que tinha algum receio. 

Afinal, tanto quanto sabia, eles podiam ser um bando de snobes; um 

grupo de patetas; ou, quiçá, uma ninhada de criaturas alienígenas 

espongiformes carnívoras (esta última hipótese era extremamente 

improvável…mas hey…o universo é um lugar grande e estranho - quem 

sou eu para dizer o que pode ou não existir). Apesar disso resolvi arriscar. 

Numa mão levava o portátil, na outra uma cartola. Essa segunda parte 

fazia-me uma certa confusão. Afinal para que raio queriam eles “chapéus 
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estranhos”? Isso parecia-me um ponto a favor da teoria dos alienígenas. 

Mas eles insistiam nisso e eu, mesmo não percebendo a ideia, o mínimo 

que podia fazer era alinhar.    

As escadas para a “salinha” da Rota onde a senhora Municipal Liaison 

tinha dito que se poderia encontrar o grupo eram apertadas. Comecei a 

subir até chegar a uma espécie de porta envidraçada. Do outro lado vi, 

pela primeira vez, um monte de gente com caras sorridentes a usarem os 

tais chapéus fora do comum. Apanhei-os mesmo a meio de tentarem tirar 

uma fotografia de grupo— algo que nunca é fácil. Assim, esperei que 

acabassem o que estavam a fazer, depois pus a cartola na cabeça e tentei 

abrir a porta… Que não se mexeu… 

Olhei lá para dentro e, através de sinais, tentei perguntar por uma 

entrada. Não obtive resposta imediatamente; só à segunda tentativa me 

deram indicações. 

 Muito mais tarde soube que essa demora foi devida ao facto de, do lado 

oposto do vidro, também estarem a tentar decidir se “o tipo com cartola 

que ali está a olhar para nós há imenso tempo” poderia ser um Nanoninja 

ou apenas algum curioso. Foi graças ao chapéu que chegaram ao 

consenso que, sim senhor, eu era parte da comitiva.  E esta, meus caros, é 

a importância que um chapéu suficientemente estranho pode ter. 

Quando entrei dei comigo perante um grupo de pessoas animadas e 

bastante dedicadas ao que estavam a fazer. A minha cartola sentiu-se 

imediatamente em casa entre os capacetes de Darth Vader, as abóboras 

gigantes, as orelhas de guaxinim, as tiaras medievais, as grinaldas e 

muitas outras coisas ainda mais incomuns. Já eu, admito, ainda me 

sentia um bocadinho perdido.  

Não houve apresentações formais – descobri depois que nunca as há— 

apenas me indicaram onde me poderia sentar e continuaram a conversar 

e a escrever. Decidi que, já que lá estava, bem podia aproveitar. O chá 

era convidativo e o bolo de chocolate tinha um aspecto delicioso. Se não 

levasse mais nada daquela experiencia pelo menos essas duas coisas 

ninguém me tirava. No entanto, a senhora ML estendeu-me um contrato 
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para eu assinar, no qual me comprometia com a minha novela e com as 

minhas personagens. Isso pareceu-me bastante bem e, logo ali, assinei-o.   

 

Entretanto reparei que as conversas tendiam a flutuar para temas 

interessantes, entre música, livros, cinema, piadas e dicas. Havia muitas 

temáticas por onde escolher…  E eu fiquei…  

 

Agora, até este ponto já referi chapéus, bolos e chás, mas ainda falta algo. 

Tendo em conta que estamos a falar do início de uma coisa chamada 

“National Novel Writing Month” é surpreendente que ainda não tenha 

referido “escrita”, certo? Mas isso é justificável, afinal alguém que esteja a 

escrever sobre uma viagem dificilmente se lembrará de referir que esteve 

o tempo todo rodeado de ar. Neste caso é igual. Naquela sala, o som dos 

teclados de portáteis a serem utilizados com energia suficiente para fazer 

funcionar um pequeno reactor nuclear fazia tanto parte da atmosfera 

como qualquer partícula de oxigénio. Não parava, não abrandava e, 

felizmente, quase abafava a música de má qualidade com que a Rota nos 

tentava expulsar. Volta e meia lá havia alguém que levantava a cabeça e 

berrava que tinha atingido uma marca importante na sua “word count”. A 

maioria, na qual eu não estava incluído diga-se de passagem, já tinha, de 

facto, superado seu objectivo diário e mesmo assim continuavam. 

 

Não há melhor combustível no mundo do que entusiasmo aliado a 

chocolate. 

Outras vezes alguém decretava em alto e bom som “Word War!”, dando 

inicio a uma corrida desenfreada de escrita. No fim destas batalhas a 

maioria de nós acabava com um incremento de bem mais de uma centena 

de palavras na sua contagem. E assim as nossas histórias cresciam por 

entre bolos, chás e conversas.  

À medida que as horas avançavam eu começava a aperceber-me o quão 

delicioso era aquele caos, aquela anarquia, aquela criatividade em estado 

puro. Não demorou muito até sentir que não havia ali um “eu”, nem um 
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“eles”, mas apenas um “nós” e isso, tenho que dizer, foi o momento mais 

fantástico da tarde. As “word wars”, o chá, a chuva e o bolo foram apenas 

um bónus muito agradável. 

O grupo só começou a diminuir quando a noite já estava a cair. As pessoas 

que ainda tinham que apanhar comboios foram as primeiras a sair, depois 

seguiram-se aquelas que tinham boleias ou alguém à espera, e por fim saí 

eu, junto com os últimos que sobravam. Estava feliz, genuína e 

completamente feliz. Não tinha conseguido escrever muito, mas mesmo 

assim sabia que levava dali algo especial; algo de único. Só depois de me 

despedir, enquanto regressava a casa no autocarro, me fui apercebendo 

lentamente do quê… durante aquelas horas eu não tinha conhecido 

apenas um novo grupo de pessoas; tinha tropeçado num mundo 

completamente novo, um mundo ao qual sentia que pertencia e sobre o 

qual queria conhecer ainda mais. Posso dizer que, até hoje, ainda o 

continuo a descobrir e cada dia que passa fico mais feliz por isso. Porque 

no fundo, penso eu, esta é a verdadeira função das Send Off Parties… não 

só celebrar o inicio do Nanowrimo, das nossa novelas, o primeiro passo 

nas nossas viagens, mas também receber os recém chegados e dizer-lhes 

“sejam bem-vindos a casa”. Naquela tarde eu sei que encontrei a minha. 
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Aviso: Esta receita pode causar 

overdose de chocolate! Tenham 

cuidado! 

 

Ingredientes 

- 1 tablete de chocolate de 

culinária (da marca que mais vos 

agradar) 

- Leite qb 

- Açúcar qb 

- 2 paus de canela 

- casca de limão 

 

Modo de confecção: 

- Coloquem parte do chocolate (ou 

todo, dependendo de quantas 

pessoas forem) numa pequena 

panela/sertã/coisa funda que 

esteja mais à mão, com o leite, e 

levem a lume brando. Lembrem-se 

que a quantidade de leite vai 

determinar quão espesso o 

chocolate vai ser , ou seja, mais 

leite, menos espesso. Ponham uma 

quantidade de leite generosa, no 

entanto, porque a mistura vai ter 

tendência a engrossar.  

- Após o chocolate derreter o 

suficiente para o leite começar a 

ficar castanho, coloquem o açúcar 

- apenas se gostarem do chocolate 

mais doce, se não, não precisam de 

pôr.  

- Vão observando o chocolate a 

derreter. Ao início é um processo 

lento, mas nunca parem de mexer 

com uma colher de pau ou 

semelhante, caso contário irá 

queimar; 

- Com a mistura já uniformizada 

provem e vejam se precisa de mais 

açúcar ou leite. Adicionem se for o 

caso. Adicionem também a canela 

e o limão; 

- A determinada altura a mistura 

começará a engrossar. Deixem 

engrossar até ficar da textura que 

mais vos agrada e quando o 

estiver e retirem do lume; 

- Sirvam de imediato e deliciem-

se. 

 

NOTA: com menos leite esta 

receita dá também para a 

cobertura de bolos e/ou para ser 

usada como recheio de crepes, com 

uma bola de gelado a acompanhar.  
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(5 minutos no microondas) 

 

Ingredientes 

-3 colheres de sopa de farinha  

(pode ser com fermento ou sem) 

-3 colheres de sopa de leite 

-3 colheres de sopa de café (líquido! 

mas isto é opcional) 

-3 colheres de sopa de chocolate em 

pó (usem o do leite) 

-5 colheres de sopa de açúcar 

-1 colher de sopa de óleo 

-1 ovo (batido...mas não o 

espanquem) 

-Canela (uma pitada,se quiserem) 

 

-Comecem por misturar todos os 

ingredientes secos numa tigela 

(podem usar um recipiente de vidro 

e usar este mesmo para o levar ao 

microondas,senão vão ter ainda 

mais loiça para lavar e durante 

Novembro não há tempo para isso) 

-Adicionem agora os ingredientes 

húmidos 

-Misturem tudo muito bem; basta 

incorporar bem todos os 

ingredientes não é preciso estar a 

bater como se fosse um bolo para ir 

ao forno (certifiquem-se que não 

têm bocadinhos de farinha por 

desfazer) 

-Agora coloquem tudo numa caneca 

ou outro recipiente de vidro que 

possa ir ao microondas (podem já 

ter usado este mesmo recipiente 

para misturar tudo; não enchem 

mais do que 3/4 da caneca) 

-Levem a mistela ao microondas,na 

potência máxima durante cerca de 

3/5 minutos 

-Quando virem que o bolo está 

firme podem retira-lo do 

microondas e pronto a papar.. Até 

sabe quem assim quentinho 

sabendo que lá fora vai estar frio! 

44 



Ingredientes: 

- 6 colheres de sopa de azeite 

- 2 cebolas grandes 

- 2kg de tomates pelados (servem 

aqueles em lata) 

- 1,2 dl de água a ferver 

- 1 pacote de natas de cozinha (eu 

uso light para ser mais saudável) 

- Tomilho (pitada) 

- Sal e Pimenta 

 

OPCIONAL: 

Coentros e queijo ralado (ou crème 

fraîche) 

Croutons ou tostas duras 

 

1 - Saltear as cebolas picadas em 

azeite numa panela de sopa até as 

cebolas estarem macias e juntar o 

tomilho. 

2 - Juntar os tomates pelados 

picados ou cortados em pedacinhos 

pequenos e temperar com sal e 

pimenta. Deixar cozinhar em lume 

médio durante 2 ou 3 minutos. 

3 - Juntar a água a ferver e deixar 

cozinhar em lume baixo durante 15 

minutos. 

4 - Tirar do lume, e passar com a 

varinha mágica até se tornar uma 

papa. 

5 - Juntar as natas, e envolver até 

ser de uma cor homogénea. 

6 - Servir numa tigela (se estiverem 

ao computador e estejam a 

trabalhar enquanto comem) ou 

prato (se estiverem à mesa, que é 

para arrefecer mais rápido)! 

 

(OPCIONAL: podem servir com 

uma colherzinha de crème fraîche 

ou queijo ralado com uma folhinha 

de coentros por cima, e\ou com 

croutons ou tostas (daquelas de 

aperitivo) esmigalhadas -- mas 

comam depressa porque coentros 

quentes e tostas moles não têm 

piada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: As imagens atrás não são 

ilustrativas dos resultados obtidos 

através destas receitas. O mais provável 

é a sopa queimar, o bolo fica cru e o 

chocolate quente em pedra! Por isso não 

escrevas a tua novela Nanowrimo 

enquanto cozinhes. 
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Vamos partir do princípio que parte do nosso cérebro sobreviveu ao mês 

de Novembro, e que pelo menos um pequeno pedaço da nossa sanidade 

mental se conseguiu refugiar aí. Continuem a protegê-la com tudo o que 

têm, porque este foi apenas o início da aventura épica que se segue. 

Vou também assumir que a maioria dos participantes pretende 

fazer algo com o que escreveu, e não apenas guardar o manuscrito na 

metafórica gaveta. Estejam livres de o fazer; se eu abrisse a minha 

gaveta seria uma repetição da Caixa de Pandora. Mas, para o objectivo 

deste artigo, vou pressupor que de vez em quando lá abrem a gaveta para 

tentar remediar um mal ou outro. 

Depois de trinta dias passados numa escrita desenfreada, muitas 

vezes sem o devido tempo para o fazer, o resultado não irá ser muito 

consistente. Quer se tenha chegado ao objectivo, ultrapassado, ou ficado 

para trás, com tanta pressão de tempo a acompanhar-nos 

constantemente, já é uma sorte as frases se aguentarem em pé. A 

experiência diz-me que o manuscrito resultante do Nanowrimo está longe 

de ser algo consistente, mas se forem a excepção à regra, please, teach me 

your ways! 

Isto porque qualquer primeiro manuscrito vai precisar de revisão. 

Quer tenha sido escrito durante um ano, ou um mês, a primeira tentativa 

nunca será a final (e se acham que é… well, check again). Escrever um 

livro inteiro em apenas um mês não é tarefa fácil, principalmente porque 

para o fazer a maioria das pessoas precisa de simplesmente desligar o 
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editor interno, e escrever mesmo sabendo que o que está a fazer está 

longe de ser o seu melhor. Mas aí está, o Nanowrimo não é para escrever 

um livro perfeito pronto a ser publicado… é sim um incentivo para se 

fazer as bases, e começar a construir a partir daí. Se tiverem isso 

presente, já é uma valente ajuda. 

Depois de Novembro vêm as semanas, ou meses, de cortar, 

acrescentar, editar, e de dar alguma estrutura à massa disforme que o 

vosso manuscrito se tornou. No caso de a estrutura já lá estar, é a altura 

de a moldar até chegar a uma forma satisfatória. Algo que se pareça 

minimamente com um livro. Não tenham medo de cortar grandes pedaços 

da história se chegarem à conclusão que esta não se encaixa bem no 

contexto geral. Refinar é isso mesmo, acrescentar quando necessário, 

cortar quando desnecessário. 

Mas o que quer que façam, não tentem apressar este processo. 

Vão tropeçar, cair de cabeça, largar as folhas todas e, porque afinal é 

assim que as coisas funcionam, uma ou outra ser levada pelo vento. O 

tempo para corridas foi em Novembro, o processo de revisão precisa de 

atenção e dedicação. Não tentem saltar passos para chegar ao final, 

porque de certeza que o resultado não vos irá agradar. Se uma revisão é 

feita à pressa, um olho atento (e mesmo um desatento) repara nas falhas. 

Existem muitos métodos para se rever um manuscrito, e deve-se 

procurar (ou criar) aquele que mais facilmente se adapta à nossa maneira 

de escrever e editar. O que digo são apenas sugestões, não o levem como 

verdade absoluta. Se funcionar, óptimo, mas mesmo assim procurem 

outros métodos e avaliem os prós e os contras. 

Deve-se começar por reler todo o manuscrito, mas sem editar 

nada. Tomem apontamentos dos erros, dos plot holes, de cenas que 

gostariam de mudar, acrescentar, ou retirar. Só depois de se ter uma 

melhor de ideia de todo o manuscrito (incluído aquelas partes escritas 

numa hipnose tal que nem se lembram como raio aquilo chegou a ver a 

luz do dia) é que se deve passar à edição. 
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Quando os problemas estão identificados, é altura de os corrigir. 

Voltar a rever, desta vez tendo em mente o que está mal, e fazer o que for 

necessário para inverter a situação. Sem o conhecimento da história, 

corrigir problemas isolados sem noção do plano geral é muito mais difícil 

e pode não obter os melhores resultados. 

Também se deve ter em conta as cenas que realmente funcionam 

e que encaixam perfeitamente no enredo. Afinal a revisão não é só 

encontrar os pontos maus e atirá-los de uma ponte, é certificar-se que os 

bons continuam no papel e são bem aproveitados. Um livro só com 

técnica e estrutura e sem nenhuma personalização, não é um livro bem 

conseguido, e dificilmente conseguirá prender os leitores. 

Estes dois passos— identificação dos problemas e correcção dos 

mesmos— são os mais importantes no processo de edição. Só depois é que 

se acrescenta os pormenores; é que se começa a embelezar a história. Isto 

só é possível depois de todo o resto estar estável e bem construído. 

Começar a fazer isto enquanto se tem uma história cheia de erros de 

estrutura e plot holes é uma perda de tempo, e provavelmente um erro 

quando se chegar ao final da viagem. 

O objectivo é ter um manuscrito refinado, sem partes 

desnecessárias e aborrecidas que irão estragar o ritmo da história, mas 

com o necessário de maneira a não ser acção do fim ao início, numa 

cadência demasiado desenfreada que não dá tempo a ninguém para 

pensar. O que se quer é o equilíbrio. Consistência é algo estritamente 

necessário, e que não se irá alcançar num primeiro manuscrito. Muito 

menos num escrito durante o Nanowrimo. 

Assim que chegares ao final da revisão, é altura de partilhares 

aquilo que escreveste com beta readers. Uma ideia algo assustadora, 

talvez, mas um passo necessário. Nos dias de hoje não se justifica um 

escritor fazer tudo isolado: há fóruns, grupos de críticas, pessoas que se 

dedicam especificamente a rever manuscritos. Parece-me que o autor 

está demasiado próximo daquilo que escreveu, e, por mais objectivo que 

tente ser, vai ser sempre influenciado pelo seu envolvimento. Mais vezes 
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do que não, pessoas de fora irão conseguir identificar erros que nos 

passaram ao lado. 

Algo que já vi sugerido, como revisão final, é imprimir o 

manuscrito inteiro. Passar duas horas em frente a um ecrã é muito 

diferente de o fazer com o texto impresso. Além do mais, poder riscar 

folhas com um marcador vermelho sabe muito melhor do que 

simplesmente atacar o botão backspace. Esse já sofreu o suficiente. 

O processo de tentar publicar um livro é um assunto 

completamente diferente do que falei, quer seja em Portugal ou no 

estrangeiro. No entanto, em ambos está presente a sinopse, que poderá 

ser o produto de uma boa revisão. Afinal, o que é uma sinopse senão a 

história bem resumida, até só sobrarem os pontos-chave?  

Mas isto trata-se apenas de uma introdução ao tema. Os 

realmente interessados devem pesquisar mais sobre o assunto, comprar 

livros, e quem sabe fazer cursos. O que não falta são websites com os 

mais variados conselhos sobre como rever um livro de uma maneira 

eficiente. 

O único erro é não tentar. 
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O meu primeiro Nano? Uma miséria. Armada em lonely ranger, mais por 

desconhecimento que por opção, lancei-me no desafio sem outra 

companhia além das personagens – não sabia quão irascíveis e intratáveis 

elas se iriam tornar, as pequenas pestes ingratas. 

Deu trabalho (muitas vezes tive de fugir das conversas do bar para os 

computadores da Biblioteca de forma a conseguir as palavras diárias), fiz 

batota como nunca antes – sabem com quantas palavras conseguem 

esticar o “Parabéns a você”? – e acabei com uma pilha de 50.000 palavras 

que pouco se aproveitavam. 

No ano seguinte haveria de repetir. É que ao fim e ao cabo, tinha chegado 

ao fim, arrastando comigo a diversão do desenrolar de acontecimentos que 

não prevenira, o curioso do crescimento quase independente das 

personagens e a freaking good liberdade para escrever a maior 

barbaridade que me passasse pela cabeça, sem que um editor cinzentão e 

aborrecido me viesse gritar aos ouvidos. 

(INÊS MONTENEGRO) 

 

O meu primeiro Nano foi como um filme do Rambo! Entrei a matar só com 

um breve resumo da plot e com 3 personagens. Era suposto ser um livro 

infantil, até que cheguei à página 20 e não sabia mais o que escrever. 

Para onde vou? Afinal o que quero com isto? Decidi mudar de história 

para um romance histórico de vikings e consegui escrever o total de 6000 

palavras à mão. A verdade é que nunca ganhei nenhum Nanowrimo, mas 

este ano tenho pelo menos 3 plots (viva os Nanoninjas rebels) para sempre 

que me dar um bloqueio, conseguir mudar de ares e escrever um pouco de 

tudo! 

(ANA FERREIRA) 
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Soube, pela primeira vez, do Nanowrimo em Novembro de 2007 já 

demasiado tarde no mês para poder participar. Em 2008, através do 

Livejournal, fui relembrada da minha decisão de experimentar. Como não 

queria correr o risco de me acobardar e largar o desafio a meio, gravei um 

vídeo e coloquei-o online, juntamente como outras centenas de vloggers. 

A primeira e a segunda semana foram as mais difíceis. As cenas não 

ficavam como desejava, as personagens trocavam-me as voltas e pensei 

desistir, mas nunca o fiz. A terceira semana veio com uma rajada de 

inspiração e vontade de vencer e na quarta já voava pelas páginas, 

enquanto tantos outros entravam em stress. No dia 27 cheguei às 50 000 

palavras e, para comemorar, criei um blog de escrita.  

A história que escrevi nesse Novembro não ficou terminada, e só anos 

depois, após reescrever e rever incontáveis vezes, a dei por terminada. 

(ANA NUNES) 

 

O primeiro ano em que participei no Nanowrimo foi em 2010. Uma 

amiga minha falou-me do projecto e explicou-me o conceito - escrever 50 

000 palavras num mês. À primeira vista pareceu-me fácil e, como tenho 

um gosto especial em escrever, não foi preciso muito para me convencer a 

participar. Algumas semanas antes, inscrevi-me no website e teve inicio 

um novo capítulo da minha vida. 

 

As semanas que precederam o Novembro de 2010, o mês do Nano, 

foram uma verdadeira alegria. Conheci a comunidade portuguesa que se 

preparava para enfrentar uma verdadeira aventura literária, armados de 

papel e caneta, computadores e discos externos, e de muito, mas mesmo 

muito chocolate!  

Assim que chegou a meia-noite e entramos no dia 1 de Novembro, 

comecei a escrever sem destino. O pc estava ligado, o Word aberto, a 

playlist que tinha preparado estava a tocar, mas as palavras não fluíam. 

Não foi difícil perceber onde tinha falhado! Não tinha uma história 

delineada, apenas um título e uma ideia. Na minha cabeça, ideias 

surgiam como um turbilhão, mas, por muito que escrevesse, nada parecia 

fazer nexo. Uma hora depois, apenas tinha umas míseras 180 palavras 
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que nem sequer estavam decentemente escritas. Desisti de escrever por 

essa noite, acabando por ir passear pelo fórum, onde pelo menos mais 20 

pessoas se queixavam do mesmo mal. É sempre terapêutico saber que não 

estamos sozinhos nos maus momentos! 

Ainda antes de me deitar, fiz uns rabiscos num papel, sumariando 

o que eu queria escrever. Era uma coisa tão simples, tão pouco pensada e 

comum que eu sabia que iria ser um fiasco literário! Mas também não ia 

desistir na primeira noite! 

 

Na manhã seguinte, arrumei tudo e fui para um encontro 

organizado no Porto para celebrar o início do Nanowrimo. O meu orgulho 

estava algo ferido ao compreender que algumas pessoas tinham mais de 5 

000 palavras escritas, e eu só com 180 no meu mísero documento Word… 

No entanto, o apoio era enorme, a alegria uma constante e mais algumas 

palavras foram preenchendo o ecrã do meu computador. Foi, sem dúvida, 

um dos encontros mais importantes, não pela quantidade de escrita, 

muito menos pela qualidade literária (até porque dias mais tarde decidi 

que iria simplesmente ignorar o que até aí tinha feito). O essencial foi 

conhecer aquelas pessoas. Neste encontro, encontrei aquilo que acabou 

por se tornar, com o passar do tempo, numa verdadeira família. 

Disfuncional, com algumas doses de loucura e muito bom humor, os 

Ninjas do Norte lá conquistaram um lugar especial no meu coração. 

 

Depois do primeiro encontro, as coisas começaram a entrar num 

ritmo mais ou menos intenso, permitindo-me manter em dia a quantidade 

de escrita, assim como a historia começou a ganhar vida própria e, 

consequentemente, verdadeira dedicação de minha parte. Recusando-me 

assim, a ouvir todos os conselhos que quase toda a comunidade me dava, 

todos os dias perdia as minhas viagens de comboio a fazer revisão daquilo 

que ia escrevendo. Foi, sem dúvidas, exaustivo, mas foi também um modo 

que encontrei de limar a história à medida que ela se ia desenvolvendo, 

sempre acrescentado, aprofundando e corrigindo o que estava para trás. 
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Durante todo o mês, os ninjas do Nano deram-me a mão e 

ajudaram-me a levantar sempre que me sentia em baixo, dando-me a 

força de vontade para continuar! Foram, não só a razão pela qual 

consegui escrever 50 000 palavras num mês, mas também o motivo pelo 

qual consegui concluir uma história que acreditava que devia de ser 

contada. 

 

O Nanowrimo não foi apenas um concurso ou um passatempo. 

Tornou-se um estilo de vida. Não vejo agora qualquer motivo válido para 

não participar. Não interessa falhar redondamente ou ganhar 

gloriosamente. O Nano faz parte de mim pelas pessoas e, pela sua 

própria essência, escrever. 

 

Por isso digo que todos aqueles que têm uma relação especial com a 

imaginação devem de participar. Não quer dizer que vão ser o próximo 

Best Seller, não quer sequer dizer que vão mostrar o que escrevem a 

alguém, muito menos que vão sequer conseguir escrever algo com 

principio meio e fim. No entanto não perdem nada, muito pelo contrário! 

Sujeitam-se a fazer grandes amizades, passar bons momentos e dar voz 

ao vosso pensamento! 

(HÉLDER CASTRO) 

 

Participei no Nano, pela primeira vez, em 2008. Decidi que o ia fazer uns 

dois dias antes do início de Novembro, e não tinha a mais pequena ideia 

do que tencionava escrever. Portanto comecei com o óbvio, “it was a dark 

and stormy night”. Inventei duas personagens a entreter crianças num 

hospital psiquiátrico na noite de Halloween, e, quando dei por mim, dois 

dias depois, estava a escrever sobre uma cidade inteira. Uma cidade 

assim ao estilo de Silent Hill, que por alguma razão, estava fechada ao 

exterior. Talvez uma pandemia, talvez zombies. Não sei. Mas ao terceiro 

dia, decidi que nada daquilo fazia sentido, e abandonei o Nanowrimo. 

A cinco dias do final do mês, cansei-me da sensação de ter algo por 

terminar, por isso sentei-me à secretária e voltei ao trabalho. Cheguei às 

50.000 palavras no dia 30, com os dedos a latejar e a cabeça à roda 
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porque whoa, nada daquilo fazia sentido, mas até era... interessante? Não 

poderia pedir muito mais de algo escrito à pressão em oito dias. 

Um ano depois, carreguei na tecla errada e apaguei o ficheiro do meu 

disco. Ando desde esse dia a pensar na melhor forma de o reescrever. 

(RAFAELA  FERREIRA) 

 

Fui introduzida ao Nanowrimo por um amigo, durante uma discussão 

sobre a falta de qualidade da fantasia nacional. Ele argumentou que 

escrever um livro não é fácil, e um de qualidade ainda menos – e para o 

provar, explicou-me o que era o Nanowrimo e desafiou-me a fazê-lo. Como 

não resisto a desafios, claro que o fiz. 

Na altura, tinha a ideia que era proibido sequer pensar na história até o 

momento de escrever, por isso fui totalmente às cegas para o desafio, 

decidindo na hora que queria escrever Fantasia Urbana. 

Foi assim que nasceu o “Dead Man’s Party”, um livro de mistério 

sobrenatural, onde a protagonista, Camila Montenegro— agente de uma 

firma de resolução de problemas paranormais (Hunters, Inc.), investiga 

uma série de mortes estranhas, que começaram com a morte de todos os 

convidados numa festa.  

O livro foi totalmente um exercício de Pantsing e improviso, e não me dei 

muito bem. Consegui 55.000 palavras e uma história completa, mas foi 

sofrido e tive que parar volta e meia para escrever o enredo dos capítulos 

seguintes, ou ficava empancada. 

Tive algum contacto com outros tugas no fórum do Europe::Elsewhere. 

Todos os não-tugas nos detestavam porque passávamos a vida a postar e 

a conversar, e, na altura, novos posts no fórum mandava sempre updates 

para o email. Mas acabou por ser um pouco solitário, confesso, sobretudo 

quando desligava a net para me concentrar. 

No entanto, foi um bom exercício. Apercebi-me que A) conseguia escrever 

com facilidade, mesmo com um prazo ridículo e com um sistema que não 
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gostava B) disciplina é o segredo do Nanowrimo: podes completar 

Nanowrimo mesmo tendo dois empregos part-time, estágio a uma hora 

de casa, e aulas na faculdade— durante Novembro, sacrificam-se saídas 

com amigos, idas ao cinema e passear, e C) precisava de aprender a 

escrever, coisa que, por algum motivo, é visto com maus olhos por 

muitos escritores “a sério” portugueses, mas que eu achava que me ia 

ajudar. 

Armada com este conhecimento, tenho cumprido todos os Nanowrimos 

em que entrei. 

(CLÁUDIA SILVA) 
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Ellaine recostou-se na cadeira, cruzou os braços sobre o peito e fez 

beicinho, tal e qual uma criança de 4 anos a quem negavam um doce.  

“Não é justo!” 

Foi o seu pai que respondeu, espalmando as mãos na mesa de jantar, 

rodeado por mais de uma dúzia de homens e mulheres de idade, todos 

chefes da aldeia. – “O que não é justo é tu andares por aí a espalhar a 

vida de toda a gente.” 

Ellaine torceu o nariz. – “Eu não tenho culpa que eles sejam todos uns 

mentirosos, adúlteros e tarados. Se eles não tivessem nada a esconder eu 

não tinha nada que dizer.” 

“Ellaine!” – O grito estridente da sua mãe, que segurava uma mão sobre o 

rosto surpreso, surpreendeu a rapariga que perdeu a compostura e deixou 

descair os ombros. 

“Mamã, eu estou a dizer a verdade. Diz-lhes que sim.” 

 

(ANA NUNES: Anjo Gabriel) 

 

 

All this to tell you that I don’t blame my fate on destiny, or something 

foreordained, or even God – but I don’t want to say I’m entirely to blame 

for it. Okay, so I might have poked the wrong nest at the wrong time and 

thus, got stung, but, hey, it’s not that I knew that the world’s biggest and 

meanest wasp would come out pissed off beyond belief because it had a 

bad day at the wasp office and its wasp boss had angered him in front of 

all his wasp buddies, and then came home to find his wasp wife in bed 

with a bumblebee—I really have to have a word with Jens. His bad 

metaphors are contagious, it seems. 

 

(CLÁUDIA SILVA: Sins of the Blood) 

Time is at the essence, mas quando se tem apenas 30 dias para 

escrever uma história, o sono começa a faltar e temos mais chocolate 

nas veias que sangue, o resultado é este! 
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Dear God what has she done? There was blood everywhere and she was 

sat on my chair. One of her hands was holding my sword. I touched my 

hips... I had left my sword to meet Rose, she was always so worried that I 

could lost my temper and strike her. In the other hand she had the head 

of three attackers. She smelt the blood on my sword and while staring at 

my eyes, she licked it. Who would have guessed that crazy attitude would 

excite me so much? That whore Rose, the fucker have me something to 

drink and sleep, while my land was being attacked. 

“Belladonna are you all right?” I was afraid to approach her, her hair was 

so beautiful and wild. She was all wild and brave enough to face five men 

and kill four of them. The fourth stood dead on the floor without a single 

trace of blood and the fifth had a mark on his stomach. She killed clean, 

but she could also make a mess. 

 

(ANA FERREIRA: BELLADONNA—The sequel to Orbias) 

 

Olho para ele e não consigo deixar de sorrir. Sinto-me segura, sinto que 

nada me poderá acontecer… quero sentir-me assim para sempre, mas sei 

que não é possível. Eventualmente, ele terá que ir embora, eventualmente 

eu ficarei sozinha… 

Aquele olhar tímido, aquele sorriso… não consigo esquece-lo! 

Pedro foi-se embora 

Não consigo esquece3r o dia em quie o conheci… eestava sentada no 

metro, e um rapaz sentou-se em Cuma da minha moscila. Dei uym grito 

que acjho quye fez toda a gente olhar para mim (senti-me corar por estar 

no centro das atenções, mas não tinha gostado do que ele tinha feito, 

tinha que lhe dizer das boas! 

- hey, vê o que fazes! 

- desculpa, não tinha reparado… - disse ele, num tom doce que me fez 

derreter. Olhei para ele e não consegui conter um suspiro. Ele era 

extremamnetem belo. Cabelos negros, ligeiramente compridos 

emolduravam o seu bem definido rosto. de barba curta, um sorriso nos 

lábios e um brilho que nunca tinha visto em ninguém nos seus olhos 

castanhos. 

- não faz mal… - disse eu num tom muito Maios afável do que 
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anteriormente tinha usado. Agora arrependia-me da forma como lhe 

tinha falado, provavaemlte ele pensava que eu era uma qualquer 

rapariga, não iria sequer preocupar-se comigo durante o resto da viagem. 

Não podia estar mais enganada! Ele manteve conversa comigo durante 

todo o trajecto, sempre interessado naquilo que eu fazia, naquilo que eu 

gostava. Acabamos por descobrir que íamos os dois para o mesmo sitio. 

Tínhamos entrado na mesma faculdade, íamos fazer a matricula. Saímos 

do metro e percorremos as ruas da cidade, à deriva, perdidos pelas ruas e 

ruelas que fluíam por entre os edifícios altos e cinzentos, de estilo 

arquitectónico variado, mas, claramente, bastante antigo. 

A partir dai tornamo-nos melhores amigos. Ele sempre preocupado 

comiogo – eu não conseguia resistir ao charme dele… no entanto não 

admitia gostar dele. Sabia que não conseguiria ocultar os meus 

sentimentos por muito mais tempo, contudo não sabia até que ponto é que 

existia reciprocidade… 

“Tudo bem, somos amigos… mas isso não quer dizer que ele gosta de mim 

da mesma maneira que eu acho que gosto dele” – pensava inúmeras vezes 

para comigo msm. E, com este pensamento, conseguia controlar o meu 

impulso de o abraçar, de o beijar… 

Mas sabia que não ia conseguir manter-me assim durante muito mais 

tempo, sabia que não ia conseguir ocultar eternamente este sentimento 

que me mantinha acordad durante a noite. 

(HÉLDER CASTRO: All the lost souls)1 

 

 

 

 

 

1 — escrito durante uma word war 
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"Enquanto continuavam os dois lado a lado em direcção à brecha, que 

Freck sabia estar localizada numa zona sob as escadas onde a loja 

amaldiçoada tinha estado e agora, em teoria, consagrada a arrumos, onde 

ninguém no prédio alguma vez entrava, Freck forçou-se a continuar."  

 

"- Sua majestade esrtá na casa de campo. É uma piada, sabes? É casa de 

campo porque é mesmo feita com campo. 

Marnia olhou para o elfo sem grande vontade para rir. 

- Sim, respondeu o elfo, para ser sincero nem nós achamos muita graça ao 

trocadilho, mas sua majestade acha isso tão esperto, portanto quem somos 

nós para a contradizer."  

 

"Ela não queria falar, achava que estava mais perdida do que alguma vez 

estivera, num mundo às avessas, ou talvez algo ainda pior que isso."  

 

RUI LEITE (BRUMAS DE OUTRAS TERRAS) 
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Obituário 

Script Frenzy – 2008 a 2012 

 

Maninho mais novo do gigante Nanowrimo, o Script Frenzy nasceu com o 

intuito de desafiar à criação de argumentos – filmes, teatro, séries, banda 

desenhada e afins. Foram mais de 85.000 alminhas que aceitaram o 

desafio e cerca de 9.455 que se consagraram vitoriosas. 1.4 milhões de 

páginas escritas. Cada um que aceitasse o desafio teria, a cada Abril que 

decidisse visitar o seu amigo Frenzy, de escrever cerca de 100 páginas. 

Já alguma vez tentaram? “Ah e tal, com diálogos e parágrafos a coisa é 

mais simples.” Não. O Frenzy exigia um grau de dedicação e força de 

vontade similares ao exigido pelo Nanowrimo – como aliás qualquer 

projecto de longo prazo a que uma pessoa se submeta. Nunca tendo 

participado efectivamente num, só posso imaginar uma satisfeita 

sensação de esforço bem empregado e desafio vencido que o Nano e o 

Camp me oferecem. No entanto, sei que este também aqui existia. 

 

Infelizmente Frenzy era uma criatura que vivia, literalmente, dos amigos 

que fazia e o visitavam. E se já em 2010 houve pouco mais que 21.000 

escritores a aparecer-lhe à hora do chá, em 2012 os números decaíram 
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para uns pequenos 16.500. Quando se fala de um dos maiores desafios 

internacionais da actualidade, é pouco, o que aliado a uma sempre 

presente falta de verba, levou a que o Frenzy tivesse de ser o primeiro da 

família a sentir na pele a eutanásia. 

 

Não desesperem os mais nostálgicos. O Nanowrimo tem um certo 

desgosto em deixar desaparecer definitivamente algo a que, 

tecnicamente, deu luz, pelo que o Frenzy terá reservado para si um fórum 

específico no website do mano mais velho. O programa como era 

conhecido é que, infelizmente para os que nele participavam ou tinham 

ideias de participar, faleceu durante este corrente ano de 2012. 

Curiosamente, o mesmo do afamado fim do mundo. 

 

Camp Nanowrimo 

Essencialmente a mesma coisa, diferente altura do ano 

 

Nascido em 2011, com a sua terceira edição a realizar-se este ano. Se o 

Script Frenzy é - foi - o irmão mais novo do Nanowrimo, o Camp NaNo é o 

seu gémeo. O gémeo mais relaxado, que gosta de levar as coisas com 

calma e é mais acessível por isso mesmo. Mais propriamente, o Camp é 

um desafio com objectivos idênticos aos do Nanowrimo, mas que funciona 

de modo um pouco diferente. A maior distinção entre ele e o Nanowrimo 

original é o período em que se realiza. Enquanto que o Nanowrimo é um 

filho de Novembro, para o qual chocolate quente é um requerimento e a 

disponibilidade costuma ser pouca, o Camp funciona nos meses de Verão. 

Junho e Agosto, mais propriamente. Meses de férias, em que é mais 

praticável passar dias inteiros a teclar ou escrevinhar sem interrupções 

que não se destinem a satisfazer as necessidades básicas. Meses de sol, 

em que as opções para meets passam a incluir mais do que estar 

trancafiado num café durante horas a fio. 

 

Outra diferença fulcral é o modo como a interacção online dos 

participantes no desafio se processa. A passo que no Nanowrimo a maior 

parte desta se dá nos fóruns correspondentes a cada país/região, durante 

o Camp, são atribuídas cabinas. Estas podem conter até cinco pessoas, e 

62 



funcionam como um quadro de mensagens/chat no qual os seus elementos 

podem conversar, desabafar e gabar-se do seu progresso ou desesperar 

com a falta dele. É, no entanto, extremamente difícil escolher 

exactamente quais as pessoas que se tornarão os teus colegas de cabina, 

embora seja possível estabelecer as tuas preferências de candidato. 

Assim, a enorme fatia de participantes que usa o Nanowrimo e os 

projectos seus parentes para interagir com outros escritores e com eles 

trocar ideias encontra-se dependente da sorte no que toca a tirar partido 

dessa parte da experiência. 

 

Em tudo o resto, o Camp é similar ao Nano normal. A meta continua a 

ser escrever uma novela de raiz e chegar às 50 mil palavras em trinta - 

ou, para aqueles que escolherem participar no mês de Agosto, trinta e um 

- dias. Que o solinho esteja a brilhar não faz com que as palavras passem 

mais depressa para a página ou ecrã, e que se esteja de férias não 

significa que se podem descuidar com o wordcount diário ou dar ao luxo 

de preguiçar. Porque embora ter-se uma maior disponibilidade para 

escrever possa fazer parecer que 50k é pouco, a tarefa continua a ser 

dose, os enredos ainda precisam de ser planeados e os ninjas que 

sobraram de Novembro de ser utilizados. 

 

 

Young Writers Program 

Nanowrimo levezinho para juniores  

 

A funcionar desde 2005, o Young Writers Program oferece a jovens com 

idades inferiores a 17 a possibilidade de participar no Nanowrimo - com 

um muito importante acrescento: em vez de se verem forçados a atingir 

as tão trabalhosas 50 mil palavras para poderem ser declarados 

vencedores, qualquer participante que entre no desafio através do YWP 

pode decidir que número de palavras acredita ser uma meta razoável. 

Turmas inteiras podem inscrever-se no desafio juntamente com os seus 

professores, embora tal situação ainda não tenha sido reportada em 

Portugal.  
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Nunca me tinha passado pela cabeça que existisse um grupo de alegres 

companheiras/os que durante um mês se propusesse escrever um mínimo 

de 50.000 palavras. Quando o soube, melhor, quando os encontrei, a 

perplexidade foi maior ainda. Não só era verdade como eram um "bando" 

de catraiada com estranhos chapéus, mais estranhas ideias e, loucura das 

loucuras, completamente militantes em levar a hercúlea tarefa avante. 

Ainda hoje, sempre que estou com eles, questiono-me para ou por que raio 

escolheram tão árduo caminho. Sim, árduo, que isto de escrever no 

mínimo 50.000 palavras num mês não é pêra doce e muito menos para 

qualquer um. Eu confesso que nem morto. Estranho é para mim também 

que o produto morra, a maior parte das vezes, na escuridão de uma 

gaveta. Para mim esse é o pecado capital que os alegretes companheiros 

cometem. Seja como for tenho que lhes tirar o chapéu. Já eles pelo 

contrário, põem-nos, por quase todos conseguirem atingir o almejado 

resultado. Uma coisa que é certa, é que apesar de continuar a achar que o 

Nanocoisa é bizarro, quase alienígena; de alguns dos Nanoninjas 

escreverem sem ser em português; de o fazerem em grupo; de manterem o 

mesmo durante um mês e de terem actividades o ano todo, ou seja tudo 

aquilo que me parece não ser ideal para se poder escrever, quase todos 

elas/es têm visto trabalhos publicados, nos últimos dois anos— em 

Portugal e lá fora—, pelo que, só posso concluir que apesar de continuar a 

não os entender ou conseguir aderir, elas/es são uma óptima companhia e 

os seus resultados são bem melhores que os daqueles que os antecederam. 

Nanocoiso para sempre! 
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ACSilva 

2008 - Dead Man's Party 

2009 - Under a Blood Red Moon;  

2010 - Senryaku: Art of War e  Sins 

of the Blood; 

2011 - Senryaku: Way of the 

Warrior;  

2012 - Generation Hex 

 

Alexandra Rolo 

2009 - Selene  

2010 - Selene (revisto) 

2011– Saphire 

 

Ambar van Slooten 

2011—Coração de relógio 

2012—Passagens 

 

Ana Ferreira 

2010— Helgi & Herzeloyd 

2011— Belladonna 

2012—A morte sai à rua de noite 

 

Ana Nunes 

2008 - Anjo Gabriel: pacto de 

sangue 

2009 - V.I.D.A e Através do vidro 

2010 - Alma 

2011 - Não apodreças nos meus 

braços 

 

Ana Rafaela Ferreira 

2008 - Point Ivybrook 

2009 - Castles Of Cards 

2010 -  Muses 

2011 - Contos sem título 

 

Diana Sousa 

2007 - Sem Titulo  

2008 - Início - Crónicas de Alamar  

2009 - Crónicas de Alamar II  

2010 - Fatal Propaganda 

2011 - Surprising Reality  

2012 - Watching Them Burn 

 

Inês Montengro 

2009 -  Murphy's Law 

2010 -  Eros e Psique + contos 

2011 -  A Fonte dos Grifos + contos  

 

Leonor Ferrão 

2009 - Lycanthrope or the Weird 

reality 

2010 - Porcelain 

2011 - Silk 

 

Marcelina Gama Leandro 

2011 - Memogramas 

2012 - Memogramas II  

 

Rui Leite 

2010 - Rotwang: The Rise of The 

Machine Men 

2011- Brumas de Outras Terras 



 Este número especial nasceu de uma necessidade de acalmar o 

ritmo de trabalho na Nanozine e de forma a evitar um esgotamento. Os 

NaNoNinjas (assim se escreve) foram incansáveis. Ajudaram-me a 

compor esta edição extra, que nada mais é do que um cruzar de 

experiências provocadas pelo NaNoWriMo. Por motivos de tendinite dos 

nossos NaNoNinjas uniformizamos todos os artigos para Nanowrimo e 

Nanoninjas (por favor não nos batam, we love you all). 

 

 Gostaria que os NaNoNinjas (a tendinite regressa) sentissem 

também que esta revista foi criada para que eles pudessem partilhar os 

seus trabalhos. Se bem que nem sempre os NaNoNinjas se aventuram 

nos contos, isso não implica que a Nanozine não seja a casa onde os 

NaNoNinjas serão sempre bem acolhidos. 

 

 Gostaria de agradecer à ML do Porto: Ana Cláudia Silva, por me 

ter  incentivado a compor este número. Ao Renato Lopes, pela revisão e a 

todos os NaNoNinjas que passaram uma tarde a trabalhar para mim. 

Agradeço também ao Álvaro Holstein por ter escrito um texto mesmo 

não fazendo parte do Nanowrimo, tocou-nos por ter uma visão de quem 

está de fora (o salame de chocolate já seguiu pelo correio, é 

compreensível se não chegar ao destino).  

 A minha próxima aventura será na Nanozine 8 (número dedicado 

à erótica), a cargo da edição/design e paginação.  

 

ANA FERREIRA 

(segue-se um pequeno presente   para todos os autores, dentro ou fora do NaNoWriMo. 

Como demos folga ao tradutor, este encontra-se em inglês. Por favor usem o Google 

Translator com moderação). 

 



Date  

1 / 2 
Introduce your main character by showing how (s)he reacts to a situation or 

character. Hint at the forthcoming conflict. Give your character a unique 
characteristic. This can be how they react to something or someone or per-

3 
Introduce another major character or item by having your main character 
(MC) interact with it.  This can be done via action, conversation and/or 

thoughts.   

4 Introduce a problem/conflict/excitement. Have the MC get involved in it.  

5 

Have the MC reflect upon the problem/excitement by introducing something 
from their experience.  You can use a newly-introduced the character/item 

as a means of conversing or otherwise processing their experience.  

Example: I fed all the data from the explosion into the Vervax Computer 
System and pressed the "Process" button. I had no expectation that it would 

be able to give me any useful information, but as the screen refreshed, I 

6 Introduce the setting and perhaps another key character.  

7 
This is the lull before the main action in the story.  Here is where you can 
describe a normal everyday event with your characters acting as they nor-

mally would.  

8 

Then something happens…  This is where the first real hint of what is going 
to happen happens.  Feel free to have all of your characters react to it. 

Example: 

Jane reached down for the chips on the banquet table, but her attention 
was with Mary Kay who was relating the latest in cosmetics.  She didn’t 

notice when a grey hairy arm reached up from under the table and grabbed 
the bowl of pickles.  She didn’t notice, but Anna did…  

9 
Let your main character ask for help or confide in one or more characters. 

They may be looking for help or simply needing to vent.  

10 
This should be a smaller version of what is to come. By making it a bit less 
than the big conflict, you can lull your main character into thinking that they 

overestimated the problem.  

11 
Solve the problem.  Are your characters content to believe it solved? Or do 

any of them think there’s still a problem?  

12 Life seems to return to normal, but…  

13 
Here’s where the big issue of your story should come in. Reveal it slowly 

over the next few days.  



Date  

14 
Your characters should be hard at work to resolve the issue when some 

surprise twist occurs.  

15 
Your MC should decide whether or not to live with the twist and how they 

will do so.  

16 Now, something else happens.  How does your MC handle it?  

17 It may be a clue or it may be something that your MC can use later on.  

18 
This is pretty self-explanatory. You don't want your MC to smoothly go forth 

to the end of the story without at least experiencing some more bumps 
along the way.  

19 Write about how the MC gets out of this new conflict.  

20 After getting through those other issues, it’s nice to have this to come back 
to!  Write about how your MC continues to try to resolve this conflict.  

21 
Time for another unexpected twist to the plot!  There is still time to introduce 

the unexpected into the story.  

22 
At some point, it’s always good to have the main character question how/

why they got involved in this at all  

23 
Even the secondary characters get to struggle a bit, which causes more 

conflict and strife for the MC.  

24 
The characters should all attempt to get their lives back to normal, even with 

their inner struggles and major conflicts going on.  

25 
Something should happen that lets the MC know that the main conflict can-
not be ignored. They must plunge back into work resolving it, whether or not 
it’s with the help of the other characters.  

26 
This is where the MC figures things out but discovers that they are in a situ-
ation that looks like it will be impossible to get out of.  

27 The MC manages to get out of the situation.  

28 
With the solution to the major crisis, other things become apparent and/or 
other characters reveal the truth.  

29 

Make sure all the loose ends are taken care of. If they have been, feel free 
to add a final twist or another small conflict.  If you are still short on words, 
write another everyday scene that shows how the characters have changed 
after all that has happened.  

30 
Have your main character comment on what happened, how it affected 
them or…end it with a cliffhanger  




