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Têm sido meses longos e de muito traba-

lho. Estes vossos mini nanoninjas têm se 

dividido entre várias actividades que pas-

sam por trabalhar e estudar (ou olhar 

pro tecto) e o dia (in)felizmente só tem 24 

horas. 

A equipa cresceu e evoluiu e assim vos 

trazemos o nosso 10º número. Fresqui-

nho, acabadinho de sair do congelador e 

à espera que vocês o leiam… 

 

 

A Equipa Nanozine 



a ilustradora da capa 

Gabrielle Germano 

Gabrielle Germano nasceu a 25 de Outro 

de 1994. Licenciada em Desenho pela Fa-

culdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa, afirma que a principal inspiração 

para os seus trabalhos, além de artistas 

como Tite Kubo, é o seu pai. 

Ao colaborar com a Nanozine, pretendeu 

partilhar o seu trabalho e também o seu 

novo projecto, uma Banda Desenhada 

chamada The Cat Lives que poderá ser en-

contrada na pág. 14 desta edição. 

 

Poderá conhecer mais do seu trabalho em 

http://facebook.com/

gabriellegermanartwork e http://gabby-

chan1994.deviantart.com 

Ilustradora convidada 
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Os olhos fixos, concentrados no monitor. Já quase conseguia controlar o objecto a que 

convencionaram apelidar de rato. Ainda assim, por vezes, não era fácil. Muito menos 

quando estava em dia de lhe tremerem as mãos com maior violência. Se tivesse aprendi-

do quando era nova, teria sido mais simples, pensava. Por outro lado, nada disto existia 

quando era nova.  

Sentia-se privilegiada por ainda ter tido tempo para aprender. O Marco tinha tido muita 

paciência com ela. Coitado, o voluntariado dele, ali no lar, quase se transformara em pe-

sadelo. Mas agora já sabia escrever no computador e ia enviar o seu primeiro email! Ti-

nha sido difícil falar com a filha para saber o seu endereço, mas agora estava tudo pron-

to. Sorriu. Não estava nervosa porque o Marco estava mesmo ali ao lado. Nada podia cor-

rer mal. Olhou para o Marco, olhou para o monitor, e clicou. Email enviado. Já está?, 

perguntou. Marco abraçou-a e quase a levantou da cadeira. Já sim senhora! Agora é que 

vai ser aí no computador a falar com toda a gente! A dona Maria é um espectáculo! Riram 

os dois.  

 

Os olhos fixos, concentrados no monitor. Mais um email respondido. Que nervos! A ma-

nhã ainda a meio e já tantos fogos por apagar! Problemas em todo o lado, e toda a gente a 

enviar emails por tudo e por nada. Só faltava ter que fazer o almoço aos funcionários… 

Mas será que ninguém consegue resolver nada sem mim? Lamentava o tempo que perdia  

 

a responder a tudo, que lhe era tão precio-

so. Assim não. Era demais para qualquer 

um. E com tanto ainda por fazer… Só na-

quele dia, teria três reuniões, duas das 

quais fora da empresa. E o filho adolescen-

te a fazer fitas na escola não estava a aju-

dar nada, teria que arranjar tempo para ir 

também ao colégio. Raios! Como se não 

bastasse tudo o resto, ainda estes emails 

que nem se sabe de onde vêm! Como é que 

esta gente tem o meu endereço? Devia ser 

proibido. Se calhar até é. Tudo para o lixo. 

Pronto. Resolvido. E toca a despejar tam-

bém o lixo que isto está cheio de porcarias. 

Dona Maria não voltou a ter oportunidade 

de enviar emails. Marco chorou sentida-

mente a sua partida. A sua filha e o seu ne-

to também. Nunca se soube o que escreveu 

no único email que enviou. 

Este País não é para Velhas 
Cristina Luiz 

Contos 

 4 



O Folar de Gilbertina 
Fernando Marques 

Tocavam os sinos da aldeia. Pim, pim, pim, pim,pim,pim,pim. Manhazinha que flores-

cia a partir do sol sufocante do nordeste. O chão queimava e fazia derreter as solas das 

galochas do Pinto Castelão que era logo o primeiro da aldeia a ir trabalhar para a vinha 

– estamos em Agosto, todos se levantam para ir ver a vinha e apreciá-la nos seus últi-

mos crescimentos divinos – e, de ganância ou falta de companheirismo, era também o 

primeiro a roubar as maçãs dos terrenos por onde passava. O padre, por sua vez, antes 

de sair de casa rezava dois pai nossos e três avé márias e, depois de se encharcar com 

a colónia Dolce Gabanna que o sogro lhe dera, lá pegou nas chaves e entrou no seu be-

lo BMW topo de gama. 

“Ó Gilbertina, trazes tu daí debaixo dessa barriga o quê? Raios me lixe senão levas aí 

dois cachos de uvas escondidos para te pores a comer às escondidas”, dizia a Dona 

Guilhermina que logo de seguida, após reparar que a filha tinha os tetos mais cheios 

que a vaca, disparou: “Gilbertina, ficaste prenha minha filha. Ai meu Deus, ai meu 

Deus, que vão dizer cá na aldeia? Casas-te já amanhã que a barriga não há-de inchar 

mais num dia”.  

Ó mãe, ah carae, que felicidade levo daqui, pois não é que casar com o Chico é sonho 

que me faz molhar a cama ultimamente. Acordo sempre a suar com medo que vosse-

mecê e mais o paizinho me façam da boa e me deixem lá em Badajoz como uma vaca 

por parir”. 

Diga-se que o casamento não seria marcado para o dia seguir, mas ficava lá perto. Du-

as semanas seria o tempo em que os compadres encomendariam o leitão, o cordeiro e o 

bacalhau. As irmãs das tias do pai da noiva e as tias da mãe da noiva mais os irmãos 

dos compadres tratavam dos leites-cremes e das mousses e das gelatinas que agora se 

faziam mais rápido que sachar uma horta com cinco couves.  

 Contos 
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“Mãe, mãe, ó mãe”, chamava a noiva, “E o meu folar? Quem vai fazer o meu folar? A mãe 

sabe bem que o folar é dente que não tiro, ai não, não. Caramba que fico com hemorroidas 

maiores que os tomates que o Quim tem na horta, mas que não falte folar ai isso é que se 

danem todos”, gritava e chorava a Gilbertina. 

O pai e a mãe da noiva lá vestiram o fato e vestido, respectivamente, e o irmão da noiva, 

porque não tinha sapatos, calçou as botas que costuma usar quando ia limpar a bosta das 

vacas e dos vitelos, e, sem se preocupar muito comas aparências, vestiu uma t-shirt  com o 

slogan “emprego  jovem e futuro” e vestiu umas calças que, as suas preferidas, possuíam 

um padrão às manchas como aqueles da tropa.  

“Olhó o folar, carae, olhó o folar. Diz à comadre que não se esqueça do folar”, insistia a Gil-

bertina.  

“Ó rapariga, vai mazé lavar as bentas que parece que te sai merda pelo focinho”, repreendia 

a Dona Guilhermina. “ O folar não falta. Descansa a flor que o folar não falta”. 

“E onde está o António? Ainda está a xonar? “ 

“Deixa lá o teu irmão que o moço levantou-se bem cedo para tomar banho e se vestir”, pro-

tegia a mãe o seu filho pródigo.  

A aldeia estava pronta para o casamento. 

“Raios te parta, António. Vais todo janota, onde vais assim? “, lançava em meio jeito de elo-

gio e em meio jeito de gozo o Zé Mata Ratos. 

O Camões, o rafeiro da família também não ia faltar ao acontecimento. A Dona Guilhermi-

na, antes de lhe dar os restos do arroz de forno e da costeleta do dia transato, deu banho 

ao cão e escovou-o todo durante uma hora.  

“Onde está o Chico? Onde está o meu Chico?”, questionava a noiva a mãe depois de ouvir a 

mãe a chorar e a ajoelhar-se no chão da cozinha. 

“Filhinha não te preocupes. O teu pai e o teu sogro já foram atrás dele. Carae que esse la-

crau não há-te fugir”. 

A Gilbertina ligara o rádio e metera o bacio por baixo do vestido. O que de lá saiu nem o 

narrador omnipresente sabe. São coisas que a fórmula de Deus e o Big-Bang e o Big-

Crunch e todo o diabo que os parta não conseguirá descobrir.  

“Gilbertina, olha que teu homem fugiu e tu te escondes no vestido com um bacio a fazer sei 

lá o quê”, ralhava a mãe. 

O Chico lá fora encontrado. O pai da noiva, pouco contente com a história, colocara a sua 

mão no pescoço do Chico e avisara: “Para a próxima espeto-te um pau no cu, mancebo de 

uma figa, Cigano dum pito”.  

Por outro lado, trazia a comadre o folar nas mãos para entregar à noiva quando se enrolou 

no vestido desta. Consequência: o folar caiu escarrachado no soalho de madeira da sala. 

“Ai mãe e agora? Ai meu Deus, ai meu Deus! Que vida a minha”, lamentava-se a Gilbertina. 

“Filha, deixa lá isso, o Chico já está para chegar com o teu pai”. 

“Quero lá saber do Chico, o meu folar caiu ao chão”.  

Contos 
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Estás aí Jaime? 
Pedro G. P. Martins 

“Eles não são predadores”, reitera o guia 

turístico no parque de estacionamento. 

O grupo escuta-o em semi-círculo, junto 

à porta do elevador. Um rendilhado de 

sombras cobre-lhes os rostos, recorta-

lhes os olhares atentos. 

“São necrófagos” complementa-o o turis-

ta barrigudo, perfilado na primeira linha 

da curta audiência. Um chico-esperto 

com as mãos grosseiras pousadas nos 

ombros do seu puto de dez anos. 

O guia revira os olhos, quase lhe des-

caem os óculos escuros que traz crava-

dos na testa. E, claro, alguns turistas 

bufam de enfado. Já ninguém suporta as 

intervenções do chico-esperto. Nem a 

mulher do próprio, que por sinal não 

vem vestida da forma mais adequada pa-

ra a ocasião, com sapatos altos e um top 

justo. O olhar de Jaime escorrega ao lon-

go do rego fundo daquele busto, quase a 

explodir e espirrar vísceras nos rostos 

incautos que o perscrutam. Mas se ba-

nho de sangue houver, Jaime poupa-se à 

enxurrada. Tem ambos os pés assentes 

em terra firme, ancorados em Liliana, 

sua companheira de aventuras, e da 

maior aventura de todas. A que exige 

que o olhar de Jaime se recolha num 

semblante socialmente aceitável, ainda a 

tempo de ouvir a resposta que o guia di-

rigiu ao comentário inusitado do nean-

dertal chefe de família. 

“Nem predadores, nem necrófagos. Car-

ne humana, miolos, são tudo mitos que 

os filmes zombie proliferam. Já vos disse 

e repito, eles têm mais medo de nós do 

que nós temos medo deles. São sensíveis 

à nossa presença. É por isso que preci-

samos de usar estas máscaras, quando 

subirmos ao primeiro piso”, diz o guia, 

enquanto distribui as máscaras respira-

doras que trouxe num saco preto de gi-

nástica. Um saco estiloso, a combinar 

com o seu fato neoprene impermeável. 

“Servem para quê, as máscaras?” Per-

gunta o puto, enquanto o pai o ajuda a 

adaptá-la ao rosto. 

“É para não nos toparem pela nossa res-

piração” antecipou-se o pai a responder. 

“O ar quente que expiramos pode denun-

ciar-nos”, confirma o guia, “mas a parte 

mais importante da máscara não é o res-

pirador, é a viseira. Sem ela, não sería-

mos capazes de detectar as criaturas 

que estamos prestes a ver lá em cima” - 

diz, mantendo um tom de voz paciente. 

“Óculos para ver zombies!” Grunhe o go-

rilão, com uma gargalhada, mas nin-

guém o acompanha. Estão todos compe-

netrados a experimentar as máscaras. 

Um rapaz gótico, da margem sul, enfia-a 

com dificuldade, face ao emaranhado de 

cabelos e piercings do sobrolho que se 

encravam nas rugosidades do molde es-

triado da máscara.  

Já Jaime e Liliana entreolham-se por de-

trás das viseiras. Está a chegar o mo-

mento por que tanto esperaram. 

“Mas antes de subirmos, peço que reti-

rem por um instante as máscaras, e que 

me relembrem as três regras de ouro pa-

ra que tudo corra bem, ok? Vá, digam 

lá”. 

 Contos 
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“Temos de fazer silêncio”, avança um dos 

turistas. 

“Sim, e mais?” 

Olha para o gótico, mas este encontra-se 

ainda aflito, a debater-se com a másca-

ra, já ninguém sabe se tenta vesti-la ou 

tirá-la do rosto. Nem o próprio.  

“Não podemos olhar directamente para 

eles”, acrescenta a cria do símio, desvi-

ando a atenção do gótico.  

“Também. Correcto”, confirma o guia. 

“Manter um olhar de soslaio. Se conse-

guirem, façam um ar catatónico, com os 

olhos postos no infinito. E mais?” 

O guia fita a audiência.  

“Postura ZAARG”, Irrompe a voz cristali-

na de Liliana, uma voz com uma coloca-

ção perfeita. Os olhos do guia cravam-se 

nos olhos da namorada de Jaime. 

“Exactamente. Corpo em postura ZA-

ARG. Lembram-se do que é que esta si-

gla significa?” 

O grupo confirma que sim com um tími-

do acenar de cabeças. O guia avança pa-

ra um último refrescar de memória. 

“Z, ziguezaguear. Façam uma passada 

errática, evitem andar em linha recta. 

Eles não caminham em linha recta. A, 

arrastar os pés. Um caminhar trôpego, 

arquejante, lembram-se? E o outro A, é 

de quê?” 

“De Assimetria”, remata Liliana, com um 

braço no ar. O guia sorri, pisca-lhe o 

olho. 

“Isso. Corpo assimétrico, um ombro mais 

descaído que o outro. Depois vem o R, 

movimentos rígidos, e o G é a posição 

das mãos em garra. Interiorizem que es-

tão tensos, cheios de um ódio reprimido. 

Canalizem-no para as pontas dos dedos. 

Se seguirem estas indicações, vai correr 

tudo bem. Alguma questão?” 

Não havia questões, excepto a de Jaime. 

A mesma que tentara há muito colocar 

ao guia, já desde o início da excursão. 

Uma questão deveras profunda, a mais 

importante de todas. Mas que fora sem-

pre atropelada pelas questões fúteis dos 

outros. Jaime levantou, pela última vez, 

timidamente, o braço. Era agora ou nun-

ca. Mas foi mais uma vez abalroado pe-

los outros. Olimpicamente ignorado. A 

própria Liliana pousou a sua mão delica-

da sobre o pulso de Jaime, dissuadindo-

lhe o ímpeto de saber algo que, pelos vis-

tos, não deveria ser assim tão importan-

te. “Como é que alguém se transforma? 

Como é que uma pessoa normal se torna 

numa daquelas criaturas?”  

Pergunta que fica sem resposta, quando 

todos entram para o elevador em fila in-

diana e, com um acenar de cabeça, dão 

o Ok ao guia. Este prime o botão do fe-

cho de portas do elevador que ascende, 

no escuro, rumo ao primeiro piso do 

centro comercial. Um olhar colectivo, es-

pectante, fixa-se na lâmina de luz que 

vai penetrando na ranhura do espaço 

entre portas. Um medo primitivo, soma-

do ao nervoso miudinho, embacia por 

dentro as viseiras das máscaras. Soa o 

plim da campainha, anunciando que 

chegaram ao primeiro piso. As portas es-

tão na iminência de abrir. 

“E não se esqueçam”, sussurra-lhes ain-

da o guia. “Proibido falar. Nunca retirar 

a máscara. E postura ZAARG, sempre”. 

As portas abrem-se e o grupo sai com 

determinação para o átrio, comandados 

pelo guia, mas o recinto encontra-se va-

zio. Os turistas olham em redor e o cen-

tro comercial parece às moscas. Silêncio, 

apenas um zunir fraco e roufenho, pro-

veniente de colunas presas ao tecto, pai-

ra no ar. Os olhares canalizam-se para o 

Contos 

 8 



guia, que com gestos militares ordena-

lhes que o sigam. E assim avançam, em 

fila, por um dos corredores. Um espaço 

também vazio, ladeado de montras com 

os vidros partidos e as entranhas verten-

do para fora, amontoando-se nos soa-

lhos de tijoleira. A madame do grunho 

não evita ir deitando olhares de esguelha 

para os adereços de moda regurgitados 

pelas lojas. Até porque estão com setenta 

porcento. Já o gótico, passa o olhar side-

rado pela confusão pós-apocalíptica que 

se espraia ao longo da trajectória. “Não é 

assim tão diferente do Forum Montijo”, 

pensa, não evitando fazer comparações, 

e questionando-se se valeu a pena atra-

vessar o rio para esta experiência. Uma 

experiência onde percorrem corredores 

labirínticos sem encontrarem vivalma, se 

é que neste caso a palavra vivalma se 

aplica. Os turistas vão-se entreolhando, 

vão encolhendo os ombros, seguindo o 

guia em silêncio, imitando-o no seu ca-

minhar arquejante, tecnicamente zom-

bie. Liliana secunda-o com afinco, en-

quanto Jaime tenta acompanhar o ritmo 

da namorada, sem jeito inato para fazer 

de zombie, e com a máscara a magoar-

lhe o rosto. Já Liliana, parece que nas-

ceu para estas andanças. Até na postura 

ZAARG consegue ser uma mulher graci-

osa, a bambolear as pernas nuas, lon-

gas, carnudas, tão alvas como apetito-

sas, a avaliar pelos olhares disfarçados 

do guia, que a vai mantendo por perto 

na caminhada.  

“Ainda quer ele que eu mantenha o olhar 

no infinito” pensa Jaime, quase arrepen-

dido de ter trocado a concavidade do so-

fá, coçado e gasto, por esta aventura. 

Um estado de espírito que se estende ao 

restante grupo, cansados da interminá-

vel marcha ao longo dos corredores, sem 

sinal de avistar as tão almejadas criatu-

ras. Uma certa agitação começa a tomar 

conta de alguns ânimos, principalmente 

do grunho, que vai já vociferando um 

murmúrio abafado de impropérios. 

“Chiu” ordena o guia, estacando o passo 

de repende, a meio de um dos corrredo-

res do intrincado labirinto. Levanta ligei-

ramente a mão e aponta-a para o fundo 

do corredor. “Oiçam”. 

O grupo esbugalha o olhar, corpo em 

sentido, ouvidos em riste. Sobre o silên-

cio de cortar à faca, um rumorejo cavo, 

cadenciado, de cicios guturais e passa-

das lentas, emerge ao fundo do corredor. 

O som avoluma-se, pouco a pouco, 

anunciando os corpos trôpegos que se 

acercam. Uma multidão que se arrasta 

devagar, com meneios rígidos, olhares 

vítreos, assim os imagina Jaime. Liliana 

recosta-se nele. Há um sentimento de 

entusiasmo e excitação, mas também de 

um inevitável terror, face às sombras 

que se estendem no chão, antecipando a 

multidão que se aproxima. E eles estão 

aí, surgem lá ao fundo, eis que dobram a 

esquina. Uma amálgama de corpos em 

marcha, um périplo de criaturas em mo-

vimento, avançando em bloco, ocupando 

o corredor em toda a largura. 

“Fiquem calmos”, murmura o guia, com 

a voz tensa. “E agora sim. Silêncio. 

Olhos no infinito. Postura ZAARG. Va-

mos”. 

E o grupo avança, na direcção das cria-

turas, contra a turba desfigurada de ca-

rantonhas magras, gretadas, macilentas, 

com bocas ávidas e purulentas, produ-

zindo silvados metálicos que fazem estre-

mecer o mais neandertal dos homens. É 

de coração bem apertado que os excursi-

onistas se vêem frente a frente com os 

mortos. Mortos que os atravessam, como 

se eles não existissem. Na passagem, 

sentem-se os corpos frios, que se roçam, 

lívidos, quase translúcidos. Sente-se o 
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bafo frio, o cheiro. “Um cheiro a quê?” 

pergunta-se o grunho, com a manápula 

e esmigalhar a clavícula do puto, que se 

mantém estóico, que se mantém ZAARG, 

apesar de assoberbado pela experiência. 

Porque ninguém pode ficar indiferente 

àquela procissão de vultos.  

Ninguém excepto o gótico, que mantém 

um olhar impassível por detrás da visei-

ra mal ajustada ao rosto, enquanto ar-

rastado pelo caudal de corpos. Um cau-

dal inexorável, que obriga o grupo a es-

tar coeso para não se perderem uns dos 

outros. Jaime olha em volta, maravilha-

do com a enchente zombie que o atraves-

sa. Sente no seu dedo mindinho direito, 

recurvado e hirto, o toque do dedo min-

dinho esquerdo, também em garra, de 

Liliana. Dedos que subtilmente se procu-

ram, que discretamente se engancham. 

O guia dá ordens para que sigam o fluxo 

dos caminhantes e os turistas diluem-se 

na multidão. Faz parte da experiência, é 

como nadar em mar alto com tubarões. 

Mas nisto ouve-se um “Ai!” da mulher do 

grunho, que tropeça, não se sabe bem 

em quê. No próprio busto, talvez, ironiza 

Jaime, que não resiste em ajudá-la, ao 

vê-la estatelada ali no chão, espezinhada 

pelas criaturas. 

“Não abrandem o passo, não abrandem”, 

comanda o guia, olhando em volta, aper-

cebendo-se do tumulto que se gera no 

bando em marcha, do sobressalto que 

interrompe o fluxo laminar, do atropelo 

nas mudanças de direcção, das colisões, 

da desordem, do pânico. Jaime não che-

ga sequer a tempo de ajudar a mulher 

do grunho, dá por si perdido na multi-

dão. 

“Lili! Liliana!” Ainda grita, mas a voz es-

vai-se nos rugidos ciciantes das criatu-

ras. 

Tenta atravessar o caudal de corpos. En-

contrar Liliana, alguém do grupo, o guia, 

alguém que o procure, mas é com difi-

culdade que fura pelos interstícios do in-

cessante bando em marcha. Os movi-

mentos contra-corrente de Jaime resul-

tam impotentes e infrutíferos, o esbrace-

jar com ansiedade humana embate nu-

ma argamassa de corpos intransponível. 

Retorna então à posição ZAARG, ameni-

zando ao menos a exaltação das criatu-

ras, atenuando a resistência dos corpos 

em volta, e assim vai, ao longo dos corre-

dores, engolido na multidão, dissolvido 

no fluxo, arquejando, de ombro descaído 

e dedos recurvados. Corredor atrás de 

corredor, numa marcha infinita.  

“Desiste, Jaime”, emerge uma voz éterea, 

a voz de Liliana. Uma voz que soou um 

dia por detrás do cortinado do vestiário, 

numa loja de roupa do centro. Do lado 

de cá, Jaime esperava-a, enterrado no 

sofá, de semblante amorfo, derrotado pe-

los vastos meses no desemprego. 

“Desiste de uma vez, admite que era só 

um sonho, esse trabalho não era para ti” 

ouvia-se a voz do outro lado, proferindo 

palavras frias, dirigidas a um homem fe-

rido. E um homem ferido é como um 

animal raivoso, atiçado pela lâmina fria 

das palavras. Palavras que alimentam os 

dedos. Dedos hirtos, contorcidos, em 

garra. Agora, para sempre, em garra, en-

quanto as memórias se passeiam, e o 

corpo condenado caminha no meio dos 

outros. 

A máscara cai-lhe do rosto e rola pelo 

chão, para longe do tropel de criaturas. 

E ali fica, a um canto, onde se amonto-

am muitas outras máscaras. 

Passa-se um mês, passam-se dois me-

ses, passam-se três. 

Contos 
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“Posição ZAARG” ordena a guia a um no-

vo grupo, quando a multidão se aproxi-

ma. Um novo grupo e uma nova guia, 

agora uma mulher. O grupo obedece-lhe 

e coalescem no bando em marcha, dei-

xam-se ir na torrente. Mas há um vulto 

que se desvia. Esgueira-se para dentro 

de uma montra. A guia detecta aquele 

movimento. Consegue também, a custo, 

separar-se do caudal de corpos e penetra 

pelos vidros partidos da loja escura. 

“Está aí alguém?”, pergunta, mas nin-

guém responde. Aproxima-se da área do 

balcão e sente uma sombra a remexer-se 

na zona dos vestiários. Avança devagar, 

pé ante pé, ao longo do estreito corredor 

de cubículos.  

“Está aí alguém?” torna a perguntar, 

com uma voz baixinha e trémula. Soa 

um silvo áspero por detrás de um corti-

nado. A guia aproxima-se, inspira fundo, 

afasta a cortina. A criatura está na sua 

frente. 

“Jaime”, diz ela, com terror no olhar.  

A criatura não responde e avança para 

ela, com passada trôpega, e um olhar 

ausente, catatónico, que a atravessa. A 

guia retira a máscara. 

“Jaime, sou eu, a Lili” - diz, recuando, 

com pernas que fraquejam. 

“Te-tenho andado todo este tempo... à 

tua procura” gagueja, enquanto recua, 

até embater com as costas na parede do 

fundo de outro cubículo. A criatura se-

gue-lhe os passos, aproxima-se perigosa-

mente, em silêncio. 

“Eles não são predadores” soa uma voz 

na memória de Liliana. Sobre o semblan-

te de terror, uma lágrima escorre-lhe no 

rosto. 

“Por favor, diz-me que ainda és tu, fala 

comigo”, suplica ao corpo desalinhado, 

que sobre ela se debruça, com dedos rí-

gidos, em garra. 

“Eles não são predadores” soa, nova-

mente, a voz interior. Mas há uma outra 

voz, a voz embargada de Liliana, que 

num último sopro, implora.  

“Está aí, Jaime?” 

Do lado de fora, ninguém ouve o que se 

passa no interior da loja. Ouve-se ape-

nas o som cavo e sibilante da massa in-

forme de criaturas, que continuamente 

passam. Todas diferentes, todas iguais. 

Uma delas bastante caricata, envergan-

do um fato de neoprene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Martins nasceu a 20 de Novembro de 1975. É 

autor dos contos "Quem semeia no Tejo", publicado na 

antologia "Lisboa no ano 2000 - uma antologia assom-

brosa sobre uma cidade que nunca existiu", além de 

duas publicações de autor via Smashwords: "O com-

plexo de Golconda" e "Anima lusa". 

Sobre este conto, afirma: “Sempre me entusiasmou o 

sub-género zombie dentro do ambiente de terror, com 

uma certa queda pela vertente pós-apocalípitica asso-

ciada a estes temas. Mas com este conto pretendi ex-

plorar aspectos mais metafóricos que o sub-género 

zombie pode oferecer (e que, de resto, não é muito ex-

plorado), nomeadamente, associando a massa de zom-

bies à multidão de desempregados que se vai gerando 

no nosso país. Apesar de ser uma história zombie, tem 

um ambiente irónico e bem humorado, sobre zombies 

que, em princípio, são inofensivos. São até motivo de 

atracção turística, com excursões organizadas para os 

visitar, em centros comerciais que funcionam só para 

esse efeito. E numa dessas excursões há um jovem 

casal que se pergunta "como é que existem zombies? 

como se transformam? como vieram aqui parar?". Se-

gredo que vão descortinar da pior maneira possível. “ 
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E foram 
Na música se mostraram 

A calçada apadrinhou-lhes o futuro em silêncio 

E continuaram 
Do vento surgiram passos largos e do luar uma porta aberta 

Adormeceram presos ao cabelo um do outro 

E nas mãos guardaram o último suspiro. 

 
 

 

 

 

 
O mar a oferecer rendas de espuma 

Bilros e flores desenham uma só colcha de casal 

Os raios de luz não vêm do sol - transbordam dele ali deitado 
Quanto mais eu sorrio mais ele brilha 

Que me beije rápido que tenho a boca a arder de sal. 

 

 

Cátia Veloso Marques 

Poesia 
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Maturidade 
Teresa Melo 

Embrulhei minha saudade 
em papel colorido. 

De madrugada, deixei à tua porta 

um sinal do meu vestido. 
 

Menina de alfazema, 

mulher de corpo inteiro. 

Alquimia de pós mágicos, 
um amor quebrado ao meio. 

 

Tenho o caminho para o Oriente 
em forma de constelação. 

É o meu transporte para o infinito, 

a flor, o deus, o escorpião. 
 

E por dentro dos meus olhos, 

num perfil enamorado 
nasce um desejo de veludo, 

um amante atordoado. 

 

Sabe a dúvida a certeza  
de não saber mais a limão. 

Se era frescura sobre a mesa 

a tua mão na minha mão. 
 

Que a noite seja dia 

no relógio do poeta. 
Na sombra das papoilas, 

tem gosto a sal a tua letra. 

 

 

 Poesia 
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Awake 
Fábio M. Roque 
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