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CARLOS ALMEIDA

INÊS FRAGATA

CATARINA SANTOS

DIOGO FIGUEIREDO

MARIA INÊS SANTOS
Educação para a Cidadania Global 
ocupa-me 35 horas semanais, ser geek 
ocupa-me a vida toda. Viciada em 
ler sempre, boardgamer ocasional e 
jogadora de D&D novata

EQUIPA DO ESPECULATÓRIO

Programador durante o dia, geek 
inveterado durante. . . bem, sempre! 
Seja com boardgames, RPGs, livros, 
filmes, series, jogos de computador e 
consola, vão sempre encontrar-me a 
fazer qualquer coisa geek!

Sou uma Bióloga Evolutiva que tem 
uma paixão por jogos, livros e RPGs. 
Um dos meus projectos é tentar criar 
um jogo que permita juntar os meus 
hobbies e a biologia!

Estudei Biologia da Conservação 
por gosto, trabalho à secretária por 
necessidade, mas as minhas paixões 
incluem a escrita, os livros e todo o 
tipo de jogos! Viciada em podcasts, 
webseries e clubes literários.

Biologia, cozinha, eletricidade, vários 
oficíos, mestre de nenhum. Gigantesco 
nerd por comida, cerveja, RPGs, 
videojogos, boardgames, cinema e 
continuamente em busca de mais.

EDITORIAL

Dezembro é sinónimo de muitas 
coisas… 

Momentos em família, diferentes 
festas religiosas, músicas natalícias em 
todos os canais da rádio... 

E algo que todas as nossas festas de 
Dezembro têm em comum: comida!

Pois bem, decidimos esse mesmo 
como o tema desta nossa Revista 
Especulatório. 

Mas, como sempre, terão outros 
artigos à mistura. 

Podem contar com a nossa Lendária 
Liga Literária, com um toque de amor. 

Podem reflectir sobre hábitos de 
escrita, mesmo quando os vossos 
hábitos mudam drasticamente. 

Podem descobrir os que os próximos 
meses vos reservam. E muito mais!

Venham connosco!

ANA FRAGATA

DANIEL ALVES

Escolhi arquitectura como profissão, 
sou uma ‘wannabe’ ilustradora como 
hobbie e uma geek a tempo inteiro. 
Sempre pronta para a jogatina ou um 
bom livro. E sempre disposta a partilhar 
um pouco da minha  loucura. 

Biólogo para satisfazer a minha eterna 
curiosidade, geek antes de conhecer 
a palavra. Contador de histórias 
procurando novas formas de o fazer, 
falta tempo para consumir toda a 
cultura que queria.
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FACTOS E FICÇÕES:
 COMIDA NO MUNDO REAL

A ficção especulativa é uma forma de 

olhar para o nosso mundo com um espelho 

distorcido e exacerbar algumas das 

características do nosso mundo com vista a 

reflectirmos sobre ele. 

Sendo o tema deste mês a comida, uma 

reflexão sobre o nosso mundo e a comida nele 

torna-se inevitável.

Actualmente temos um paradoxo em mãos. 

Temos milhões de pessoas a passar fome 

ou com dificuldades em arranjar comida 

diariamente. 

Temos empresas a vender a ideia que temos 

de aumentar a produção de comida porque o 

aumento populacional vai pôr stress no sistema 

actual de produção alimentar. 

E no entanto, muitas estimativas dizem que 

a comida produzida tem conteúdo nutritivo 

para alimentar entre 9 e 10 mil milhões de 

pessoas. 

Temos portanto produção alimentar 

suficiente para alimentar toda a população 

mundial mas temos pessoas a passar fome.

O que é que pode ajudar a explicar este 

paradoxo? 

Duas questões ajudam a explicá-lo. 

Distribuição desigual de comida e 

desperdício alimentar. 

Por um lado sabemos que na sociedade 

ocidental estamos a passar por um aumento 

da obesidade e doenças relacionadas. Temos 

acesso a comida altamente calórica (embora 

muitas vezes pouco saudável) que é consumida 

em quantidades excessivas por uma porção 

significativa da população. 

Noutras sociedades (e, muitas vezes, para 

os menos afortunados na nossa sociedade) a 

comida escasseia e ainda existem casos 

severos de malnutrição.

Por outro lado existem imensos exemplos 

de comida que, por razões consumistas, acaba 

por ser descartada apesar de ser perfeitamente 

edível. 
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FACTOS E FICÇÕES:
 COMIDA NO MUNDO REAL

Desde côdea de pão de forma a ser retirada 

e deitada fora; passando por fruta em boas 

condições sendo rejeitada por pequenas 

imperfeições estéticas que não afectam a sua 

qualidade; até às quantidades de comida que 

vão parar ao lixo devido ao facto de grandes 

superfícies comerciais comprarem comida a 

mais do que aquela que vão vender, porque os 

consumidores compram menos se virem uma 

prateleira quase vazia; os exemplos são 

inúmeros. 

Podemos ver como estes problemas foram 

já discutidos em ficção especulativa. Muitas 

obras de ficção mostram desigualdade na 

distribuição de comida. 

Por exemplo, a saga d’”A Guerra dos Tronos“ 

mostra nobres a alimentar-se com banquetes 

enquanto a comida escasseia entre o povo 

devido à guerra. 

E aproxima-se o Inverno mas o reino não 

está a acumular comida porque está a decorrer 

um conflito. 

Em obras distópicas, como por exemplo o 

conto O Pecado da Carne de Carlos Silva, 

publicado na antologia cyberpunk “Proxy”, o 

acesso à comida em quantidade ou de 

qualidade é um dos marcadores da diferença 

entre as classes privilegiadas que estão do lado 

do sistema e a sociedade oprimida. 

Esta diferença de acesso pode ser ainda 

mais exacerbado se a classe superior tiver 

hábitos excessivos e de desperdício. 

https://www.goodreads.com/series/43790-a-song-of-ice-and-fire
https://www.goodreads.com/book/show/31942120-proxy
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que existia na Roma Antiga, 

os chamados vomitorium).

Alguns dos cenários 

descritos nestas obras 

podem parecer distantes ou 

fantasiosos. 

Poderemos pensar que 

serão,  porventura, situações 

em que dificilmente nos 

veríamos actualmente. 

Mas podemos tirar deles 

reflexões interessantes sobre 

os extremos que a 

desigualdade ao acesso 

alimentar podem causar 

numa sociedade cada vez mais global e em 

que temos de pensar cada vez mais no planeta 

como um todo. 

E sobre como poderemos influenciar as 

coisas para que a especulação se mantenha 

isso mesmo, especulativa.

Daniel

Isto é algo patente n’”Os Jogos da Fome”, 

onde existe uma enorme diferença entre os 

habitantes do Capitólio e os habitantes dos 

restantes distritos, com uma enorme assimetria 

na distribuição de recursos. 

Os habitantes do Capitólio são decadentes, 

usando roupas extravagantes e lançando 

frequentes banquetes. Estes banquetes têm a 

decadência levada ao extremo de terem salas 

onde as pessoas vão vomitar para depois 

poderem continuar a comer ainda mais (algo 

https://www.goodreads.com/series/73758-the-hunger-games
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ESTANTE ESPECULATIVA
Aqui estão as nossas propostas de livros e contos A LER, bem como as nossas opiniões sobre contos já 

LIDOS. Vão resistir a acrescentar estes livros às vossas listas?

A LER

LIDOS

“Gideon the Ninth”, de Tamsyn Muir
O imperador precisa de necromantes. A 9ª necromante precisa de uma 
espadachim. Gideon tem uma espada mas zero paciência para estas cenas de 
espíritos e ressurreição.

“Spinning Silver”, de Naomi Novik
Pró: surpreendente, conjuga muito bem várias visões e tem não 1, não 2, 
mas 3 personagens centrais bem interessantes.
Contra: demoramos a perceber exactamente o que se está a passar e o que 
está em jogo... Mas vale a pena!

“The Ten Thousand Doors of January”, de Alix E. Harrow
No início do séc. XX, uma jovem vai partir numa aventura fantástica, que se 
inicia com a descoberta de um livro misterioso.

“The Umbrella Academy, Vol. 3: Hotel Oblivion”, de Gerard Way, Gabriel Bá
No tão esperado 3º volume da saga, voltamos a esta família disfuncional 
uns anos depois da morte de Sir Reginald Hargreeves.

“Skellig”, de David Almond
Pró: um livro juvenil simplesmente mágico e extraordinário. Mostra como a 
empatia pode fazer a diferença e como nem tudo o que parece é.
Contra: absolutamente nada!

“The Testament of Loki”, de Joanne Harris
Pró: um discurso moderno e trocista, que nos revela surpresa atrás de 
surpresa. Um Loki diferente e uma nova visão sobre os Deuses nórdicos.
Contra: pode ser um pouco confuso, com profecias pouco claras e planos 
dentro de planos… Mas estamos a falar do Loki afinal de contas.

https://www.goodreads.com/book/show/42036538-gideon-the-ninth
https://www.goodreads.com/book/show/36896898-spinning-silver
https://www.goodreads.com/book/show/43521657-the-ten-thousand-doors-of-january
https://www.goodreads.com/book/show/21801668-the-umbrella-academy-vol-3
https://www.goodreads.com/book/show/24271.Skellig
https://www.goodreads.com/book/show/35077202-the-testament-of-loki
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Mais um Novembro, mais um NaNoWriMo.

E como todos os anos, mais uma tentativa 

de usar esta iniciativa internacional como 

motivação para desenvolver novos, e mais 

regulares, hábitos de escrita.

Com a diferença que, este ano, temos um 

novo habitante cá em casa que requer bastante 

tempo, energia e alguma adaptação. Mas nem 

mesmo um bebé pequeno me impediu de 

tentar mais uma vez participar neste evento 

espectacular que é o NaNoWriMo.

Sendo assim, nesta edição espero mostrar-

vos que todos nós conseguimos arranjar tempo 

para escrever.

Um dos principais conselhos que se repetem 

sobre este tema (até nós já o demos em edições 

passadas) é que sejam consistentes e 

estabeleçam horários antes de começarem.

O que vos posso dizer é que quando têm 

um pequeno ser a viver convosco que ainda 

não entende os conceitos de “horário” e “rotina”, 

mais vale esquecerem este conselho.

Escrevam sempre que puderem, onde 

puderem! 

Acordaram às 5 da manhã e a casa está 

silenciosa (pelo menos por mais 45 minutos a 

uma hora)? Excelente altura para sentarem o 

rabo na cadeira e escreverem.

Alguém está acordadissimo há duas horas 

e só quer conversa? Aproveitem para escrever 

e vão ditando em voz alta o que a inspiração 

vos traz. 

É não só uma forma de conseguirem um 

tempinho para escrever, como uma maneira de 

desligarem o vosso editor interno e deixarem 

as palavras jorrarem cá para fora!

Para a maioria de nós o ideal seria podermos 

reservar um bloco de três ou quatro horas só 

para nos dedicarmos à nossa escrita.

Afinal de contas, a primeira meia hora é 

normalmente de “aquecimento”. 

Muitos de nós gostam de reler o que 

N A N O W R I M O : 
FORMATO FAMILIAR
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escreveram no dia anterior, fazer alguma 

pesquisa ou simplesmente fazer outras coisas 

que nos ajudem a encher o poço da criatividade.

Para alguns isto pode ser jogar, navegar na 

internet ou espreitar as redes sociais. 

Todas estas coisas podem ser importantes 

para nos ajudar a passar do “Modo Trabalho” ou 

“Modo Família” para o “Modo Escrita”.

Mas para aqueles que não têm mesmo 

oportunidade de reservar quatro horas do seu 

dia para a escrita (e incluo-me a mim neste 

grupo), terão de aprender a fazer o vosso 

“aquecimento” antes de sequer se sentarem à 

secretária. 

Talvez possam reler o que escreveram no 

telemóvel enquanto fazem outras coisas ou 

dedicar algum espaço mental ao que vão 

escrever hoje enquanto tomam banho ou fazem 

algumas tarefas de casa.

E se for preciso, desenvolvam as vossas 

capacidades de multi-tasking, e escrevam com 

uma mão enquanto agarram no vosso rebento 

com a outra! É possível, garanto-vos!

Uma nota importante - nunca subestimem 

a vossa capacidade de escrever muito em pouco 

tempo! Para muitos de nós, quanto menos 

tempo temos, mais produtivos somos!

Há sempre aquela altura do mês em que 

achamos que não temos mesmo tempo para 

isto, estamos demasiado ocupados e com 

imensa coisa para tratar.

Mas a verdade é que estar ocupado é bom! 

Quando há mil coisas para fazer, mil e uma 

não é assim tão mau! 

Quando os minutos são escassos faz-nos 

apreciar mais o tempo que temos para escrever. 

Ter prazos é bom.

E o mais importante: nunca sintam que 

falharam! 

Como devem imaginar, também ainda não 

foi este ano que completei os meus objectivos 

para o NaNoWriMo, mas aprendi a escrever 

sempre que possível e não arranjar tantas 

desculpas.

Podem não ter chegado às 50.000 palavras 

e o que escreveram pode não ser uma obra de 

arte, mas é prática! 

E o melhor que podem fazer para praticar a 

vossa escrita é continuarem a escrever, e 

escreverem sempre mais!

Catarina
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Criar uma imagem em RPGs é uma tarefa 

que exige muitas ferramentas. Comida pode 

ser uma óptima ferramenta. Todos nós 

comemos, pelo que nos relacionamos 

facilmente com descrições, levando a que os 

jogadores se envolvam emocionalmente.

Vamos então olhar para o que podemos 

fazer com comida para ajudar a pintar um 

quadro no olho da nossa mente.

CO M I DA PA RA CA RACT E R I ZA R 

PERSONAGENS 

A forma como um personagem aborda 

comida indica muito sobre a sua personalidade 

(e o seu passado). 

Se a personagem é esquisita a comer, só 

quer as melhores partes do prato, e só quer 

comer nas tavernas mais caras? Provavelmente 

um nobre ou mercador rico. 

Mas se o personagem ataca a comida como 

se não soubesse quando vai comer outra vez? 

Se ele come tudo o que lhe ponham à frente? 

Provavelmente alguém que passou dificuldades 

na vida.

Alguns personagens de algumas raças 

poderão até comer coisas que humanos 

consideram não comestíveis. 

Personagens de zonas distantes podem 

perguntar por comidas exóticas ou temperos 

estranhos. Personagens podem comer coisas 

(ou recusar-se a comer algum alimento) por 

questões religiosas.

Se querem criar uma personagem irritante, 

ponham-na a mastigar de boca aberta ou a 

tirar comida dos pratos dos outros sem pedir. 

Alguém que é frugal a comer passa uma 

imagem. Alguém que comete o pecado da gula 

é visto de forma diferente.

Todas estas pistas podem ser usadas quer 

por mestres quer por jogadores que queiram 

dar mais alguma personalidade à sua 

personagens.

COMIDA PARA CRIAR CULTURAS 

A comida é uma das melhores formas de 

levar as pessoas a criar na sua cabeça uma 

ideia de estar num sítio diferente.

Se querem criar uma cultura exótica, 

utilizem alimentos que os vossos jogadores 

não conheçam. Façam refeições a horas 

COMIDA EM RPGS
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invulgares. 

Criem tradições ou rituais associados às 

refeições. Podem ser coisas pequenas (como se 

descalçarem antes de comer) a rituais 

complexos (pensem, por exemplo, no ritual do 

chá clássico japonês). 

Se quiserem aumentar o grau de exotismo, 

ponham os habitantes a comer animais ou 

plantas que nós não comemos (normalmente). 

Alforrecas, morcegos, cactos ou formigas. 

Podem, inclusivamente, pôr “monstros” na 

ementa. Insectos gigantes, dinossauros, 

basiliscos, quimeras, pégasos, hidras. 

Outra forma de tornar uma cultura mais 

exótica é fazer com que certos alimentos banais 

sejam difíceis de encontrar ou os locais não 

conhecerem esses alimentos. 

E podem sempre pôr os locais a desafiar os 

jogadores para comer algo diferente ou ver 

quem suporta comida mais picante ou salgada 

(ou nojenta, como partida para estrangeiros) 

ou a bebida alcoólica mais forte.

Países pobres podem ter comida cara. Ou 

difícil de encontrar. Ou ser servida comida que 

normalmente não seria comida (cães, ratos, 

gaivotas, urtigas, raízes). 

A comida será provavelmente repetitiva e 

de má qualidade.O acesso ao álcool pode ser 

mais liberal e poderá haver muito menos 

etiqueta sobre como e quando comer.

Países ricos podem envolver constantes 

banquetes, festivais e festas públicas. Comida 

vinda de países distantes é frequentemente.

vista. A comida pode ser preparada por magia 

ou até ser mesmo criada magicamente.

Um truque (algo preguiçoso, admito) é 

tornar um alimento no “Alimento Oficial da 

Região X”, em que toda a gente o come a todas 

as refeições e fica horrorizada quando alguém 

diz que não gosta.

Um alimento pode ser tabu numa zona. Ou 

uma forma de preparar a comida. 

Isto é particularmente explorável para 

estimulantes ou bebidas alcoólicas mas pode 

ser verdade para quase qualquer alimento.
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A forma como as refeições são consumidas 

também é uma ferramenta de caracterização 

da cultura. Uma cultura onde as refeições são 

longas, numerosas, em grupo, onde a comida 

é partilhada ou onde as pessoas expressam 

alegria invocam um país onde os recursos são 

abundantes. 

Desvios a qualquer um destes parâmetros 

pode dizer algo sobre as condições locais.  

Lembrem-se no entanto de ter uma 

justificação para as alterações à “normalidade” 

que escreverem. 

Todos tentamos ter a maior quantidade de 

recursos alimentares possível à nossa 

disposição pelo que convém ter alguma razão 

para não se poder comer certa coisa. 

Geografia, clima, religião ou cultura são 

boas justificações mas quase qualquer coisa 

pode funcionar desde que tenha coerência com 

o vosso universo. 

COMIDA PARA CRIAR AMBIENTE

Comida pode ser usada para reforçar os 

temas da aventura ou da campanha a decorrer.

Se os vossos aventureiros estão a atravessar 

uma paisagem gelada, descrevam como um 

chá de agulhas de pinheiro lhes sabe pela vida.  

Um gole de água após atravessar um 

deserto pode ter o mesmo efeito. 

Um cerco involve comida racionada, 

provavelmente pouca; seca; sensaborona ou 

salgada e repetitiva. 

Pontos extra se contrastarem a comida 

actual com memórias de refeições anteriores 

de comida agradável. 

Aliás, este truque pode ser ser abusado em 

campanhas pós-apocalípticas, com os 

jogadores a encontrarem menus ou anúncios 

de comida pré-apocalipse com comida e bebida 

(ou água) abundante quando se preparam para 

comer guisado de rato com 3 dias e um pouco 

de radioactividade para dar gosto.

Por outro lado, uma campanha passada na 

corte ou a frequentar casas abastadas pode 

levar a vários banquetes repletos de comida 

opulenta feita para mostrar a riqueza da casa.  

Provavelmente a comida ir-se-á tornando 

cada vez mais exótica, abundante ou 

apresentada de forma mais extravagante para 

tentar superar o banquete anterior. 

Se querem mostrar uma corte decadente, 

mostrem excessos alimentares como 

bebedeiras, comida a ser desperdiçada 

futilmente, comida que sabe mal mas que 

ninguém tem coragem de admitir porque é 
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“estrangeiro” ou está na moda. Os mais 

corajosos podem inspirar-se nos 

vomitorium romanos.

Uma refeição familiar após muito 

tempo sem lhe tocar pode ser usada 

para criar um “porto seguro” para um 

personagem, ou, recorrendo habilmente 

aos adjectivos certos, para criar uma 

sensação de saudade de casa, de 

distância e até de alienação do universo 

circundante.

Uma campanha de exploração pode estar 

repleta de novas e agradáveis iguarias ao virar 

de cada esquina. Mas numa campanha em que 

o novo é assustador pode trazer comida 

desagradável, esquisita e pouco apetitosa.

CONCLUSÃO

Utilizem estas sugestões como tempero 

para tornar a vossa campanha mais apetitosa. 

Juntem este ao vosso arsenal de truques 

para tornar as vossas sessões mais memoráveis.

Daniel
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Se há algo que é não pode faltar em 

(quase) todas as sessões de jogos é comida. 

Sejam vocês fãs de fast-food ou de uns pratos 

mais caseirinhos, o que interessa é se possa 

ir petiscando alguma coisa enquanto nos 

divertimos com uns jogos.

Portanto, porque não juntar a fome à 

vontade de comer e escolher uns jogos com 

temas saborosos enquanto se enche a 

barriga?

No que a jogos de tabuleiro toca, as 

opções são várias.

Todos nós sabemos que são os 

ingredientes que fazem os pratos. Ora, em 

“Menu Masters”  os jogadores tomam o lugar 

de chefs, que precisam dos melhores 

ingredientes para completarem os seus 

menus. Mas como ir às compras custa 

dinheiro, os nossos chefs podem decidir abrir 

uma mercearia ou um talho, e assim fazer 

algum lucro para continuarem a poder 

comprar os ingredientes necessários.

O jogo acaba quando um dos jogadores 

conseguir concluir três menus. No final 

JOGOS PARA TIRAR A BARRIGA DE MISÉRIAS
ganha o chef que tiver obtido mais estrelas 

nas refeições que concluiu.

E continuando pela temática da comida 

requintada passamos 

para um dos meus 

favoritos: “Sushi Go!”. 

Neste jogo de cartas os 

jogadores estão num 

restaurante de sushi e 

têm de conseguir escolher 

do tapete rolante a 

melhor refeição de 

sushi que conseguirem. 

As diferentes peças 

de sushi têm que ser 

coleccionadas para 

obter pontos ao longo 

de três rondas, e no 

final ainda há lugar a um pudim de 

sobremesa.

Se preferirem têm a versão “Sushi 

Go Party!” que vos permite ter acesso 

a novos pratos no restaurante de sushi e 

elaborarem vocês mesmo o vosso menu.

No final, quem conseguir mais pontos, e 

https://boardgamegeek.com/boardgame/201307/menu-masters
https://boardgamegeek.com/boardgame/133473/sushi-go
https://boardgamegeek.com/boardgame/192291/sushi-go-party
https://boardgamegeek.com/boardgame/192291/sushi-go-party
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JOGOS PARA TIRAR A BARRIGA DE MISÉRIAS
dentro do tempo ganham! 

Caso contrário, são capazes de se tornar 

o almoço.

E no que toca a jogos cooperativos e 

caóticos (mas sem os monstros) temos ainda 

o “Kitchen Rush” o jogo que tenta simular o 

caos de uma cozinha de restaurante. 

Existem quatro rondas de quatro minutos 

em cada jogo, com a interessante 

particularidade que os peões que os 

jogadores movem são ampulhetas. E até a 

ampulheta estar vazia um jogador não pode 

mexer nesse peão de novo. 

Ao longo do jogo os jogadores vão ter 

cooperar para ir buscar os ingredientes de 

cada prato pedido à despensa, cozinhá-los 

durante algum tempo e ainda acrescentar 

os temperos, antes de o entregarem ao 

garçom para ser servido. 

E não se podem esquecer de lavar os 

pratos! 

No final o objectivo é concluir o maior 

número de pedidos para fazer algum lucro.

a melhor colecção de peças de sushi, ganha.

Se por outro lado forem fãs de fast-food, 

jogos cooperativos e 

em tempo real então 

o nosso conselho é 

que experimentem 

“Fast Food Fear” . 

Neste jogo de 

cartas os jogadores 

são cozinheiros num 

restaurante de fast-food, onde 

todos os clientes são 

monstros. 

E como os monstros não 

são criaturas pacientes, os 

jogadores têm que ser 

rápidos a concluir os vários 

pedidos, trocando cartas com 

os outros cozinheiros, 

passando a vez para um 

jogador que tenha todos os 

ingredientes necessários ou 

até invertendo a ampulheta para ganharem 

mais tempo.

Se conseguirem concluir todos os pedidos 

 https://boardgamegeek.com/boardgame/223953/kitchen-rush
https://boardgamegeek.com/boardgame/223538/fast-food-fear
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vos ajudar a experimentar com novas 

receitas e ingredientes.

Encarnem uma das várias personagens à 

escolha, agarrem nos vossos dados e 

decidam que receita querem experimentar 

hoje.

Depois é só rolarem nas tabelas de 

ingredientes e seguirem as instruções de 

confecção. No final atribuam pontos aos 

vossos pratos e vão registando na vossa 

folha de personagem. 

Uma boa actividade familiar que visa 

despertar o interesse para a cozinha.

Numa linha mais tradicional temos o 

“Feast of Legends Tabletop RPG”, um jogo 

Por último, um jogo muito recente, criado 

por uma dietista e que chama a atenção 

para o conceito de dieta equilibrada: 

“Consumption: Food and Choices” .

Ao longo de seis rondas os jogadores têm 

que comprar ingredientes, cozinhar receitas 

saudáveis ou ir jantar fora, e ainda escolher 

que atividades fazem no seu tempo livre 

para queimar umas tantas calorias. 

Podem escolher diferentes tipos de dieta, 

como a vegetariana, e no final quem melhor 

conseguir ir de encontro às necessidades do 

seu corpo, ganha.

Como comida é um tema muito popular 

existem mais algumas sugestões para 

experimentarem, tais como: “Food Chain 

Magnate”, “Food Fight”, “Food Truck Champion”, 

“Foodies” e “New York Slice”.

Passamos então para os jogos narrativos 

onde a oferta, entristece-me informar, não 

é tão grande como nos jogos de tabuleiro.

Mas mesmo assim encontrámos três boas 

sugestões para experimentarem.

“Cooking with Dice” não é de todo o vosso 

jogo narrativo tradicional. É mais uma forma 

de tornar a hora de cozinhar num jogo e de 

https://rpggeek.com/rpg/57935/feast-legends-tabletop-rpg
https://boardgamegeek.com/boardgame/198517/consumption-food-and-choices
https://boardgamegeek.com/boardgame/175914/food-chain-magnate
https://boardgamegeek.com/boardgame/175914/food-chain-magnate
https://boardgamegeek.com/boardgame/99097/food-fight
https://boardgamegeek.com/boardgame/213661/food-truck-champion
https://boardgamegeek.com/boardgame/280896/foodies
https://boardgamegeek.com/boardgame/208895/new-york-slice
https://rpggeek.com/rpg/51361/cooking-dice
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narrativo inserido num contexto fantástico 

mais familiar. 

O reino onde se passam as aventuras de 

“Feast of Legends” chama-se Beef ’s Keep e os 

nossos aventureiros são cavaleiros da rainha 

Wendy que vão combater os mauzões da 

comida congelada! 

Para nós este nome é possivelmente 

desconhecido mas “Wendy’s” é um nome de 

uma cadeia de fast-food americana, criadora 

deste jogo.

Em vez de classes temos ordens, como a 

Ordem da Galinha ou a Ordem dos 

Acompanhamentos, e quando comemos comida 

da “Wendy’s” ganhamos bónus, mas se 

comermos de uma das cadeiras rivais sofremos 

penalidades.

Sentimo-nos na obrigação de fazer a 

ressalva que, apesar deste jogo ter tido bastante 

publicidade, incluindo uma sessão pelo já 

conhecido grupo de “Critical Role”, existe 

alguma polémica em volta das práticas desta 

empresa na forma como trata os seus 

fornecedores de quintas, razão pela qual a 

sessão de Critical Role foi retirada da internet.

Por último temos “Fast Food Battle Royale”  

um RPG criado muito recentemente para o 

“2019 RPG Geek 24 Hour RPGs”. 

Nesta versão do nosso mundo as 

pessoas começaram a exibir 

poderes relacionados com a comida 

que comem, mas apenas fast-food 

resulta! 

Nada de comidinhas caseiras ou 

restaurantes chiques.

Sendo assim o mundo é gerido 

por corporações de fast-food e os 

jogadores encarnam mascotes 

dessas empresas que vão combater 

entre si no quadrienal Fast Food 

Battle Royale.

E agora que já devem estar todos 

com alguma fome agarrem num 

destes jogos, façam uns petiscos e 

divirtam-se.

Afinal de contas estamos na 

época de encher a barriguinha com 

boa comida e a alma com boa 

companhia.

Catarina

https://boardgamegeek.com/rpgitem/291256/fast-food-battle-royale
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UM DIA NA SPIEL 2019
Bem, um dia é ser um bocadinho 

generosa. Na verdade foram 5 horas, mas foi 

tempo mais do que suficiente para perceber 

que, claramente, 5 horas não chegam para 

experienciar o que a Spiel tem para oferecer.

Imaginem: mais de 200 mil pessoas 

durante 4 dias visitaram a feira este ano, 

podendo conhecer os jogos de cerca de 1200 

stands espalhados por 6 enormes pavilhões. 

Por onde é que uma pessoa começa?!

Pois bem, com apenas 5 horas disponíveis, 

tive de respirar fundo e simplesmente 

aventurar-me por este novo Mundo. 

Qual a  primeira impressão, perguntam 

vocês… 

Bem, acho que a primeira coisa que se 

regista quando entramos por aquela porta 

é o barulho, imediatamente seguido de “Meu 

Deus, de onde é que estas pessoas todas 

saíram?!?”. 

Para uma pessoa como eu, para quem 

multidões podem ser um pouco overwhelming 

(desculpem mas de facto não há palavra que 

descreva o sentimento de melhor forma), é 

de facto um embate brutal.

No entanto, passados, no máximo, 10 

segundos, olhamos à volta e o pensamento 

muda para “Meu Deus, olhem para estes 

jogos todos?!”. 

É uma visão verdadeiramente 

espectacular!

Algo que surpreendeu (talvez por não 

estar ainda habituada ao enorme crescimento 

do mercado dos jogos de tabuleiro e 

derivados) foi a quantidade de famílias que 

vagueavam pelos vários pavilhões.

Das crianças de berço até pessoas de 

bengala, a Spiel tem de tudo para tod@s. 

As 5 horas não me deixaram muito tempo 

para experimentar todos os jogos que me 

chamaram a atenção, mas ficaram alguns na 

cabeça.

Queria destacar o jogo “The Last Bastion”, 

um jogo cooperativo com uma boa dose de 

estratégia à mistura. 

https://boardgamegeek.com/boardgame/285984/last-bastion
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Por outro lado, fiquei a contar os dias para 

o lançamento de um novo jogo associado a 

um dos meus favoritos - falo de “Namiji”, 

associado ao já conhecido “Tokaido”. 

Terminou o seu período no Kickstarter 

recentemente e vamos vê-lo nas bancas em 

2020. Mal posso esperar!

Para além dos jogos, existem bancas 

apenas para peças de jogo e bancas para 

dados, mesas para jogos rápidos e mesas 

para jogos que duram uma tarde, secções 

com opções para os principiantes e para os 

que já andam neste meio há anos… 

Enfim, vocês percebem o que quero dizer: 

ninguém sai da Spiel desapontado. 

O difícil é mesmo sair sem trazer novas 

Uma das pessoas da banca procurou 

explicar-nos o jogo. Admito que sem 

experimentar ficou tudo no ramo da teoria, 

mas o exemplar de exposição aguçou o 

apetite.

https://boardgamegeek.com/boardgame/275215/namiji
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adições para as nossas colecções.

Para os que gostariam de visitar esta 

Feira, a única sugestão que posso fazer é 

mesmo: ponham a Spiel 2020 na vossa 

agenda (já tem data marcada: 22 a 25 de 

Outubro de 2020) e tentem ter pelo menos 

2 dias para vaguear pelos múltiplos espaços 

com tempo. 

Mas, acima de tudo, para poderem 

aproveitar todos os jogos disponíveis!

Maria Inês

https://www.spiel-messe.com/en/
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“Walk the Wild with Me”
Rachel Atwood

(Dezembro)

“Reverie”
Ryan La Sala
(Dezembro)

“The Light of All That Falls”
James Islington

(Dezembro)

“A Beginning at the End”
Mike Chen
(Janeiro) 

“Upright Women Wanted”
Sarah Gailey
(Fevereiro)

“Scavenge the Stars”
Tara Sim
(Janeiro)

“Finna”
Nino Cipri
(Fevereiro)

“Spellhacker”
M.K. England

(Janeiro)

“Stormsong”
C.L. Polk

(Fevereiro)

“Musical Chairs”
Rio Grande Games

(Fevereiro)

“Letterpress”
Osprey Games

(Fevereiro)

“Tournament at Avalon”
Wizkids

(Fevereiro)

“Gloomy Graves”
Renegade Studio Games

(Fevereiro)

“Gorilla Marketing”
Roxley

(Janeiro)

“High Rise”
Formal Ferret Games

(Janeiro)

“Chrono Corsairs”
Osprey Games

(Dezembro)

“Grind House”
Osprey Games

(Dezembro)

“Heroes of Stalingrad”
Osprey Games

(Dezembro)

https://www.goodreads.com/book/show/44525191-walk-the-wild-with-me
https://www.goodreads.com/book/show/40131428-reverie
https://www.goodreads.com/book/show/36111098-the-light-of-all-that-falls
https://www.goodreads.com/book/show/44593863-a-beginning-at-the-end
https://www.goodreads.com/book/show/40204648-upright-women-wanted
https://www.goodreads.com/book/show/42248816-scavenge-the-stars
https://www.goodreads.com/book/show/44081573-finna
https://www.goodreads.com/book/show/36501255-spellhacker
https://www.goodreads.com/book/show/41473380-stormsong
https://boardgamegeek.com/boardgame/294216/musical-chairs
https://boardgamegeek.com/boardgame/294294/letterpress
https://boardgamegeek.com/boardgame/292974/tournament-avalon
https://boardgamegeek.com/boardgame/293556/gloomy-graves
https://boardgamegeek.com/boardgame/254681/gorilla-marketing
https://boardgamegeek.com/boardgame/254888/high-rise
https://boardgamegeek.com/boardgame/286261/chrono-corsairs
https://boardgamegeek.com/boardgame/263894/grind-house
https://boardgamegeek.com/boardgame/248188/heroes-stalingrad
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Pequeno flashback: o Capítulo XXIII da 

Revista Especulatório deu à luz o Pentagrama. 

Nasceu pequenino e magrinho, dadas 

as limitações inerentes à publicação de um 

sistema de jogo numa revista. 

Ora bem, entretanto cresceu e tornou-se num 

sistema de jogo por inteiro, merecedor do seu 

próprio livro de jogo! Atingida a maioridade, 

vem a público em versão pdf disponível na 

Itchi.Io e a breve trecho na drivethrurpg.com.

Pentagrama, Aventuras Narrativas inclui 

exemplos de jogo que decorrem no universo de 

Operações S.T.A., um contexto contemporâneo 

e realista (mas com abertura ao sobrenatural, 

se assim o desejares) onde os protagonistas 

são operacionais de uma organização não 

governamental que apoia vítimas de crises 

devidas a guerras, catástrofes naturais ou 

provocadas pelo homem e outros desastres. 

É um tema muito raro nos jogos narrativos 

pois os protagonistas têm de lidar com as 

crises por meios não violentos, o oposto de 

quase tudo o que vemos nos jogos que temos 

à nossa disposição. 

O que o livro não inclui é um cenário pronto 

a jogar, mas felizmente este número da Revista 

Especulatório põe cobro a essa limitação! 

Munido de Pentagrama e do ludodrama 

“No rasto do ciclone” já podes viver excelentes 

momentos de jogo narrativo com os teus 

amigos no universo de Operações S.T.A.

NO RASTO DO CICLONE, UM LUDODRAMA 

PARA PENTAGRAMA

O ciclone Aprillia devastou o Xiamã, um 

pequeno estado do sueste asiático situado 

no delta do rio Puleu, obrigando à deslocação 

de mais de um milhão de pessoas. Alguns 

milhares acumulam-se na semi-ilha de Tongdá 

onde jazem sem as mínimas condições de vida. 

As Operações S.T.A. acabam de enviar uma 

equipa para aí instalar um campo de apoio 

aos refugiados, equipa composta precisamente 

pelos protagonistas. Passada a tempestade, 

a sua principal preocupação é providenciar 

abrigo, água, comida, higiene e um mínimo de 

conforto aos pobres desgraçados que ficaram 

Esta rúbrica é da autoria de Sérgio Mascarenhas 
que escreve sobre muitas coisas, entre as quais 
jogos narrativos. 

O REGRESSO DE PENTAGRAMA

https://s3.amazonaws.com/online.pubhtml5.com/tykt/yjdc/index.html#p=26
https://itch.io/search?q=pentagrama
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O REGRESSO DE PENTAGRAMA
sem nada. Mais fácil de dizer do que de fazer…

O CONTEXTO DE UM DESASTRE

Para os xiamães o ciclone Aprillia é apenas 

mais uma catástrofe a somar-se à pobreza e 

aos conflitos religiosos e étnicos que dominam 

a sua vida. 

Situado no delta do caudaloso Puleu, o país 

é composto de terras baixas, mangais, pântanos 

e água, muita água. 

A maior parte dos cerca de cinco milhões 

de habitantes vive da pesca e da agricultura. O 

grosso da população é da etnia xiamã, mas há 

também uma importante minoria men. 

O Xiamã tem por língua oficial o xiam, a 

língua da etnia maioritária, mas quase toda 

a gente com estudos acima do ensino básico 

sabe inglês, a língua da administração. 

Os xiamães exprimem-se, como é evidente, 

em xiam e raramente compreendem o men, 

porém as elites preferem comunicar entre si 

na língua do antigo colonizador. 

O Xiamã tem por capital Dulul, uma 

imensidão de casas baixas mal construídas com 

uns quantos edifícios históricos delapidados 

pelo meio, onde se acumula milhão e meio de 

pessoas. A província onde se situa Tongdá, uma 

das mais recuadas e mais pobres do Xiamã, 

tem por capital Firum, um caos que só merece 

o nome de cidade porque tem lá muita gente 

a viver. 

A etnia men distribui-se pelo Xiamã e 

mais um par de países limítrofes mas, sendo 

minoritária em todos eles, não dispõe do seu 

próprio estado. Os mens vivem nas florestas e 

rios onde subsistem com base numa economia 

de sobrevivência e praticam cultos animistas. 

Quase todos falam men e xiam, enquanto 

poucos deles se exprimem em inglês. 

No Xiamã os seus territórios têm estado sob 

a pressão demográfica de migrantes xiamães.

O ciclone forçou cerca de um terço da 

população do Xiamã a abandonar as suas 

casas e localidades no delta do rio Puleu, 

arrasadas pelo temporal ou pelas cheias que 

se lhes seguiram. 

Agora alguns milhares de deslocados 

acumulam-se na semi-ilha de Tongdá, uma 
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elevação oval no meio de arrozais com cerca 

de 500 m de raio e ligada à terra firme por uma 

estrada com uns 2,5 km de extensão que no 

percurso atravessa um par de semi-ilhas mais 

pequenas. 

Tongdá tem uma população de cerca de 500 

pessoas concentrada numa aldeia situada na 

zona baixa da semi-ilha, dois terços das quais 

xiamães, as restantes mens. 

A generalidade desta gente dedica-se 

à agricultura, pecuária e pescas, 

independentemente da sua etnia. 

O morro e as zonas agrícolas têm uma 

boa cobertura de árvores de vários tipos (em 

particular coqueiros, bananeiras e outras 

árvores de fruto). 

A aldeia abriga também uma série de serviços 

públicos assegurados por pessoal xiamã: sub-

collector (o responsável administrativo, tem 

quatro funcionários ao seu serviço), posto da 

polícia (chefe e dois guardas), posto de saúde 

(enfermeiro e um auxiliar), escola (primeiro 

e segundo ciclos com dois professores 

e três auxiliares), centrais elétrica e de 

telecomunicações (não têm pessoal local para 

a sua manutenção). 

Há em Tongdá vários comércios, os mais 

importantes pertencentes a gente da etnia 

xiamã, que asseguram a realização de contratos 

de telecomunicações, energia, correios, 

transferências de capitais, mas alguns deles 

foram arrasados pelo ciclone. 

Nos arrozais circunvizinhos há numerosas 

pequenas ilhas onde vivem vários milhares de 

pessoas, quase todas da etnia men, embora 

recentemente se tenham vindo a formar novas 

aldeias de gente xiamã. A circulação entre ilhas 

faz-se por carreiros no tempo seco e de barco 

durante a época das chuvas.

A subida das águas devida às cheias inundou 

boa parte de Tongdá, incluindo alguns dos 

edifícios de serviços públicos, pôs a terra firme 

mais longe e deixou a estrada que a ela leva 

parcialmente submersa, de tal maneira que 

nela já só podem transitar camiões e apenas 

quando não chove. 

Muitas árvores foram derrubadas pelos 

ventos ciclónicos e quase todos os poços, a 

base do abastecimento de água potável, estão 

submersos ou contaminados com a água do rio. 

Em consequência, quase todo o pessoal dos 

serviços foi evacuado (ou evacuou-se…), com 

a exceção do sub-collector e dos dois guardas, 

agora acolhidos numa casa da família Ghandar. 
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A destruição nas imediações levou a que 

cerca de 2.500 pessoas se refugiassem na 

semi-ilha, 80% dos quais mens. 

Quando a equipa da S.T.A. chega a Tongdá, 

encontram-se nesta as seguintes gentes:

Abandonados à sua sorte, os refugiados 

não têm abrigo, comida, água potável, 

medicamentos, energia ou saneamento. 

Para agravar a sua situação, opera nas 

redondezas a milícia do Crocodilo Púrpura, um 

grupo armado de xiamães chefiado pela brutal 

Sharmila ‘Anaconda’ Xingdao.

A MISSÃO DAS OPERAÇÕES S.T.A.

É este o contexto em que os operacionais 

da S.T.A. vão intervir para prestar auxílio 

às gentes da semi-ilha e aos refugiados. A 

operação visa providenciar abrigo em tendas 

(ou coberturas improvisadas com materiais 

locais), alimentação, tratamento de águas, 

instalações sanitárias improvisadas, serviços 

médicos. 

Para o fazer é necessário preparar o terreno 

para a instalação das infraestruturas, montar 

as instalações e equipamento, assegurar o 

transporte para Tongdá de vítimas do furacão 

dispersas nas redondezas (doentes, idosos, 

grávidas, feridos, outros desabrigados), manter 
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operacionais os meios e vias de comunicação 

indispensáveis para a mobilização de recursos 

(medicamentos e equipamento médico, 

equipamento diverso, alimentos), providenciar 

medidas de segurança que previnam um leque 

diversificado de ameaças (ataques, revoltas, 

perseguições, furtos e roubos, conflitos entre 

refugiados).

Os obstáculos são muitos e prendem-se com 

as condições meteorológicas e geográficas, 

o risco de doenças e epidemias, a presença 

de uma fauna perigosa (crocodilos, cobras, 

lacraus), as condições do terreno que potencia 

aluimentos, a falta de recursos, as dificuldades 

de comunicação para o exterior, os conflitos 

entre as vítimas do furacão, a ação da milícia do 

Crocodilo Púrpura, a demissão ou ineficiência 

das autoridades, o efeito disruptivo da aparição 

meteórica de órgãos de comunicação locais ou 

internacionais. 

Acima de tudo, os operacionais são poucos 

e o tempo é curto!

Mas quem são os operacionais da S.T.A. 

integrados na operação Tongdá a quem 

os atores vão dar vida e que vão procurar 

realizar os objetivos acima referidos dentro 

das condições mencionadas? 

Para além dos quatro protagonistas pré 

gerados que se encontram em Pentagrama, a 

missão integra ainda os seguintes operacionais:

ANATOLI CAROLAN: O responsável 

pelas operações da S.T.A. na região, articula as 

atividades da missão com o exterior do país. 

Opera a partir de Singapura, mas no presente 

encontra-se em Dulul, a capital do Xiamã, para 

coordenar as várias equipas a atuar no terreno, 

incluindo a equipa de Tongdá.

PSONALI LINGXEN: Correspondente da 

S.T.A. em Dulul. É de etnia xiamã, mas defende 

uma integração e um tratamento justos dos 

mens. É ela o elemento de ligação entre a 

missão e as entidades oficiais, outras ONGs e 

as representações diplomáticas.

DRA. SATYA RAITURKAR: Médica, 34 

anos de idade, é a principal responsável pela 

operação em Tongdá. Mauriciana de origem 

indiana, estudou na Europa e aderiu à S.T.A. 

ainda enquanto estudante.

TUTULAN BAKSHI: Elemento de ligação 

e intérprete (exprime-se correntemente em 

inglês, xiam e men). Filho de pai xiamane e mãe 

men, é visto com suspeição pelos membros das 

duas etnias.

Os atores podem escolher jogar qualquer um 

dos protagonistas pré gerados apresentados 
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em Pentagrama, bem como a Dra. Raiturkar ou 

o Tululan, isto se não optarem por criar o seu 

próprio protagonista de raiz. 

Se jogarem a Dra. Raiturkar ou o Tululan, 

terão de definir os respetivos atributos e perfil 

de acordo com as regras de Pentagrama.

AS PERSONALIDADES DO ENCENADOR

O encenador joga as personagens ligadas à 

S.T.A. que não sejam protagonistas. Além disso, 

cabe-lhe jogar as pessoas e personalidades de 

Tongdá e região, entre as quais se destacam:

XRÊ (SENHOR) BAL ZEUHAR: o sub-

collector. Jovem, bem-disposto e com absoluta 

confiança nas suas capacidades, não esconde 

o sentimento de superioridade do citadino 

formado nas escolas de elite da administração 

pública. Colocado em Tongdá há um ano, tem 

aqui a sua primeira posição desde que se 

graduou. 

Como sub-collector acumula as funções de 

administrador, juiz, cobrador de impostos, o 

que lhe confere um poder imenso neste fim 

de mundo do Xiamã. 

No entanto, vive sob pressão pois o sucesso 

ou insucesso do mandato ditará o sucesso ou 

insucesso da sua carreira futura. 

É essencial evitar situações embaraçosas para 

os seus superiores, manter boas relações com 

a gente grada da terra e construir um pecúlio 

apreciável, tudo condições indispensáveis para 

‘olear’ futuras promoções. 

Escusado será dizer, o ciclone Aprillia é um 

desastre para Tongdá mas também o pode ser 

para Xrê Zeuhar…

CHEFE BABSAIB LOPENG: Chefe do 

posto de polícia de Tongdá. Quando entrou 

para a polícia era um bom combatente, mas 

hoje, passados 20 anos, é acima de tudo um 

negociante. 

Não é mau tipo, simplesmente gosta de 

viver acima das suas possibilidades. É corrupto 

porque a corrupção faz parte da sua cultura 

e rouba porque quem pode, pode, quem não 

pode, amanha-se. 

A família não vive em Tongdá e ele próprio 

pôs-se convenientemente a milhas antes de o 

ciclone se abater sobre a semi-ilha.

XRÊ XINTONG GHANDAR. XIAMÃ:  

proprietário de cerca de metade das terras 

não inundadas de Tongdá onde tem uma 

exploração pecuária com gado diverso. 

Não quer que os refugiados lhe invadam 

as terras e, menos ainda, que lhe tomem as 

reses. Para proteger a sua propriedade, conta 
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com meia dúzia de familiares e com outra meia 

dúzia de homens xiamães que contratou para 

o efeito. 

Como armas têm paus, facas de mato 

e catanas, mas o Ghandar tem um par de 

caçadeiras de dois canos (velhas e em mau 

estado). Nas suas propriedades situam-se ainda 

os únicos poços com água limpa da ilha.

GAIXAN NAIQNOOR:  líder da comunidade 

men de Tongdá e região. É um homem com 

cerca de 50 anos, duas mulheres e uma dezena 

de filhos e filhas. Perdeu tudo com o ciclone e 

as cheias que se lhe seguiram, como sucedeu 

com boa parte da população a que preside. 

Além de ter de organizar a reinstalação das 

suas gentes nas terras secas da ilha, tem ainda 

de lidar com os refugiados vindos de aldeias 

próximas que ficaram submersas. E fazer tudo 

para encontrar o filho mais velho, Leudiá, 

apanhado pelo ciclone quando andava à pesca.

OS IRMÃOS TANG E GUR SAQEHAR: 

Na casa dos 20, são as cabeças mais quentes 

dos refugiados men. Pescadores aguerridos, 

perderam todos os bens e assistiram ao 

afogamento do tio com quem viviam como 

filhos. Ressentem-se da discriminação a que 

os mens são sujeitos pelos xiamães e sofrem, 

com razão ou sem ela, com o abandono a que 

consideram estar a sua comunidade a ser 

votada pelas autoridades.

FR. (FATHER) JERRY MILNER: Missionário 

americano que há uns cinco anos se fixou 

com a mulher e três filhas nas imediações de 

Tongdá. Herdou a missão e os seus quinhentos 

fiéis, todos mens, do missionário que os tinha 

convertido nas várias décadas em que vivera 

na região. 

Algo megalomaníaco e bastante mais velho 

do que a mulher, o Fr. Jerry atravessa crises de 

depressão e de exaltamento desde a morte 

da filha mais nova meses antes. Ao longo 

desse tempo foi-se convertendo a uma visão 

milenarista e apocalítica das Escrituras.

SHARMILA ‘ANACONDA’ XINGDAO: líder 

do Crocodilo Púrpura. Xiamã, a Anaconda nasceu 

numa família de bandidos que há gerações 

se dedica a pilhar e roubar as populações da 

região. Tomou o poder à custa de astúcia e 

de uma crueza sem escrúpulos, afastando no 

percurso familiares e amigos. 

Transformou o bando familiar numa milícia, 

o Crocodilo Púrpura, a que deu uma capa de 

objetivos vagamente políticos e sociais.
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SEMENTES DE AVENTURAS

São muitos os desafios que se deparam 

aos operacionais da S.T.A. em Tongdá. Aqui te 

deixamos várias sementes, para explorares no 

teu jogo.

ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA, 

NÃO TINHA TETO, NÃO TINHA NADA: 

Antes mesmo de os habitantes de Tongdá 

poderem reagir, espalham-se os refugiados nas 

imediações da aldeia sob abrigos improvisados 

com folhas de bananeira ou coqueiro, ramos, 

panos velhos. 

Porém, quando a questão passa a ser a 

de se ordenar um campo com alojamentos 

e infraestruturas mais sólidos, os primeiros 

reagem pois não se põem de acordo sobre 

acolher os desgraçados nas suas terras por um 

tempo indeterminado. 

Pelo seu lado, os próprios refugiados não 

se entendem quanto à forma como devem 

ser distribuídos no espaço, onde devem ser 

escavadas as latrinas, como guardar os parcos 

haveres que salvaram da desgraça. 

Quem consegue resolver este puzzle?

DAR DE BEBER À DOR: Uma das maiores 

dificuldades que população e refugiados 

enfrentam é ter acesso a água potável, dado 

que a maior parte dos poços de Tongdá ficou 

submersa ou poluída pelas águas da chuva. 

Apenas dois poços fornecem o precioso 

líquido, um próximo da casa onde se instalou 

o sub-collector, o outro na exploração 

agrária do Ghandar. 

O primeiro poço tem uma tiragem 

pequena que só permite abastecer cerca de 

uma centena de pessoas por dia, a primeira 

delas o próprio sub-collector, é bom de ver. 

O do Ghandar tem uma tiragem abundante, 

mas o seu dono guarda ciosamente o acesso 

ao poço e impõe preços exorbitantes a quem 

lhe quiser comprar água. 

As necessidades são muitas, que fazer? 

Abrir um novo poço? Conseguir que o 

Ghandar disponibilize água em condições 

razoáveis, voluntária ou involuntariamente? 

Criar um sistema de purificação da água da 

chuva ou do rio?

UMA VIDA POR UM FIO:  Atingido pelas 

febres, com o coração muito enfraquecido, 

Gurdal Fingó, um dos mais importantes 

chefes de família xiamães, está condenado 

se ficar em Tongdá, só se salva se for 

transportado para o hospital de Firum, a 

capital de província. 

Ainda assim, precisa de ser medicamente 
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assistido até lá chegar e só os operacionais 

da S.T.A. têm capacidade para o fazer. Salvá-lo 

pode facilitar muito a ação da operação mas… 

e se as coisas correm mal e ele morre nas suas 

mãos?

A SOMBRA DO CROCODILO PÚRPURA: 

Após o ciclone a Anaconda colocou um bando 

de milicianos a controlar a estrada que liga 

Tongdá a Firum. 

Quem quer passar, ou paga portagem ou é 

pilhado sem dó nem piedade, o que se está a 

tornar um problema de monta para a operação 

da S.T.A. 

Conseguirão os seus operacionais convencer 

a famosa guerrilheira a não interferir com a 

sua ação?

A QUEDA DO PROFETA: O Aprillia levou 

consigo a mulher e a filha mais velha do Fr. 

Jerry, o que o desequilibrou definitivamente. 

Profundamente convicto de que o apocalipse 

está a chegar, deixou-se ficar numa ilha alagada 

com uns 100 sobreviventes a quem inculcou a 

certeza de que o mundo vai acabar e só lhes 

resta esperar pela salvação divina. 

Dispostos a deixarem-se morrer de fome, 

sede ou doença, recusam-se terminantemente 

a aceitar qualquer apoio ou ajuda. 

Conseguirão os operacionais da S.T.A. mudar 

este estado de coisas?

NOTAS FINAIS

Podes partilhar as tuas impressões sobre 

Pentagrama ou o presente ludodrama – 

positivas e/ou negativas, o feedback é sempre 

importante – aqui na Revista Especulatório, 

por email (publidrama@gmail.com) ou no 

Facebook.

Disse que o tema das Operações S.T.A. é 

inabitual, mas felizmente isso pode mudar. 

Após uma troca de impressões entre os dois, 

o meu amigo Olivier Legrand, um designer 

de jogos narrativos francês, antecipou-se a 

Pentagrama e publicou The Path of the Healer 

onde dá um excelente tratamento a este tema, 

mas num contexto mais fantasista (disponível 

na drivethrurpg.com).

Sérgio Mascarenhas

mailto:publidrama%40gmail.com?subject=Publidrama
https://www.facebook.com/groups/publidrama/
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KICKSTARTER DO MÊS: REALITY CHECK

Este mês venho falar-vos de um 

kickstarter chamado “Reality Check: the game 

of privilege”  que me pareceu não só bastante 

giro como também tem a ver com o artigo 

do Factos e Ficções desta revista.

Neste jogo o objectivo é conseguir 

cumprir os vossos objectivos de vida, 

começando com 4 circunstâncias aleatórias 

na mão. Estas circunstâncias são a raça, o 

género, o sexo, e a classe, e todas essas 

cartas vão ditar os objectivos de vida. 

O jogo parece processar-se um pouco 

como o monopólio, em que os jogadores se 

movem pelo tabuleiro e recebem dinheiro 

de acordo com o seu privilégio (combinação 

das 4 circunstâncias que obtiveram no 

início). 

Mas podem também fazer alguma coisa 

contra aquilo que vos oprime ou oprime 

outras pessoas, jogando cartas que 

combatem o ódio e a repressão.  

Os criadores do jogo quiseram mostrar, 

através de um pouco de ironia, como é que 

é que os privilégios (ou falta deles) podem 

impactar a vida das pessoas, com um foco 

especial na vivência dos privilégios nos 

Estados Unidos da América. 

Como os criadores dizem na descrição do 

projecto “O sonho americano desfaz-se nesta 

inesquecível aventura”.

Embora em termos de mecânica não seja 

propriamente inovador, o tema e a sua 

relação com o mundo real parecem tornar o 

jogo muito interessante.

 

Boas jogatanas!

Inês

https://www.kickstarter.com/projects/gameofprivilege/reality-check-the-game-of-privilege?ref=discovery_category&term=BOARDGAMES
https://www.kickstarter.com/projects/gameofprivilege/reality-check-the-game-of-privilege?ref=discovery_category&term=BOARDGAMES
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LENDÁRIA LIGA LITERÁRIA
QUAL A HISTÓRIA DE AMOR MAIS SURPREENDENTE?

E não podíamos terminar o ano sem mais 

uma Lendária Liga Literária!!! 

Como sempre, antes de divulgarmos os 

concorrentes da nova Liga, queremos anunciar 

os vencedores passados. Drum roll please!!

# o livro que tem a personagem secundária 

que melhor consegue roubar as atenções é “The 

Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”

# o livro que mais nos surpreendeu com o 

seu final é….bem, é um empate entre “Mistborn: 

The Final Empire” e “Dragonsbane”

 

Deixemos agora o passado e olhemos para 

o presente. 

 

Nesta Lendária Liga Literária queremos 

apresentar aqueles livros onde o amor está no 

ar… 

Vá, não comecem já a revirar os olhos! 

O que queremos é descobrir qual o livro 

que nos apresenta a história de amor mais 

caricata e surpreendente contamos com vocês 

para decidir. 

Podem encontrar a votação no nosso 

Facebook. 

Os nossos concorrentes são:

“Kushiel’s Dart”, de Jacqueline Carey

“Sex Criminals - Volume 1: One Weird Trick”, 

de by Matt Fraction, Chip Zdarsky 

““Fortune Favors the Cruel”, de Kell Carpenter 

e Lucinda Dark

“A Conjuring of Light”, de V.E. Schwab 

Maria Inês e Ana

https://www.goodreads.com/book/show/153008.Kushiel_s_Dart
https://www.goodreads.com/book/show/19536001-sex-criminals
https://www.goodreads.com/book/show/48515681-fortune-favors-the-cruel
https://www.goodreads.com/book/show/29939230-a-conjuring-of-light
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LENDÁRIA LIGA LITERÁRIA
QUAL A HISTÓRIA DE AMOR MAIS SURPREENDENTE?

https://www.goodreads.com/book/show/176268.Dragonsbane
https://www.goodreads.com/book/show/6186357-the-maze-runner
https://www.goodreads.com/book/show/68428.The_Final_Empire
https://www.goodreads.com/book/show/17167166-crown-of-midnight
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KUSHIEL’S DART

ONDE

Em Terre D’Ange

QUEM

Phédre No Delauney e Joscelin Verreuil 

PORQUÊ

Tudo indica que estas duas personagens 

não teriam qualquer razão para cruzarem 

caminhos. 

Ele de uma irmandade celibata, que honra os 

deuses enquanto guerreiro. Ela uma cortesã 

treinada para observar e actuar na corte 

mas também para usar a sua sexualidade 

em homenagem à Deusa Naamah. Mas uma 

traição vai significar que terão de confiar um 

no outro, e de uma promessa de protecção 

surge algo mais profundo. 

A meu ver, uma relação que consegue 

demonstrar que nem tudo corre sempre às 

mil maravilhas mas que Mundos diferentes 

podem partilhar o mesmo espaço.

ACOMPANHA COM

Algo reconfortante tipo chocolate quente, 

a viagem destes dois já tem muitas 

reviravoltas

SEX CRIMINALS - VOLUME 1

ONDE

Algures no nosso Mundo

QUEM

 Suzie e Jon

PORQUÊ

Se o objetivo é encontrar uma história de 

amor caricata, a história de Suzie e Jon 

parece-me perfeita.  

Duas pessoas que conseguem parar o tempo 

quando têm um orgasmo.  

Quem é que pensaria nisto?!  

Um encontro fortuito numa angariação de 

fundos faz com que as duas personagens 

descubram que partilham o mesmo dom. 

Com muitas peripécias à mistura (como 

decidirem roubar um banco…), a relação 

entre os dois está repleta de conversas 

honestas, desconstrução de muitos 

estereótipos e uma boa dose de risadas.

ACOMPANHA COM

Nada acompanha uma boa conversa sobre 

sexo e amor como um copo de vinho

CONCORRENTES 1  E 2
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 Icons de livros da autoria de Abdo (Noun Project)

FORTUNE FAVORS THE CRUEL

ONDE

O Continente Sirian em Dumas

QUEM

Quinn Darkova e Lazarus Fierté

PORQUÊ

Lazarus está à espera de uma Maji em 

particular para o ajudar nos seus planos 

e Quinn quer aniquilar as pessoas que a 

escravizaram. 

O nobre acaba por encontrar a ex-escrava 

e eles arranjam, muito relutantemente um 

acordo; porque Quinn precisa de ajuda para 

controlar a magia negra que cresce dentro 

dela e Lazarus precisa da magia dela. 

A Maji não precisa de ninguém, nem quer 

ninguém e o nobre também não está 

interessado em romance, no entanto ambas 

as personagens vão gravitando entre si, 

misturando com lutas espetaculares e 

momentos de épico constrangimento. 

ACOMPANHA COM

Um balde de pipocas doces e salgadas

A CONJURING OF LIGHT

ONDE

Várias ‘Londres’ 

QUEM

Kell Maresh e Lila (Delilah) Bard

PORQUÊ

Kell viaja entre as várias Londres e é, de 

certa forma, um ladrão. Enquanto viajava 

encontrou Lila na Grey London e apesar de 

não o querer acabou por levar consigo a 

rapariga que queria desesperadamente sair 

daquele sítio e ver mais. 

Mas sobretudo tornar-se pirata. 

Apesar dos largos impasses nos livros 

anteriores, eles tornam-se amigos, 

dependendo um do outro para se manterem 

vivos, não era sua intenção tornarem-se 

mais, aliás Lila tem um gosto bastante 

particular em andar constantemente a 

espetar facas em Kell, mas eventualmente 

acabaram por ceder ao pouco evidente. 

ACOMPANHA COM

Bastante café porque este é o terceiro livro 

CONCORRENTES 3 E 4
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EVENTOS DO ESPECULATÓRIO
Mais um trimestre, mais oportunidades 

para podermos encontrarmo-nos convosco ao 

vivo. 

Nestes últimos meses aceitámos o convite 

de dois eventos para trazermos algumas das 

coisas que gostamos de fazer a mais pessoas 

e “infectá-las com o bichinho” de alguns dos 

nossos hobbies favoritos.

Nos passados dias 28 e 29 de Setembro 

participámos na Rolisboa 2019, uma convenção 

dedicada aos jogos narrativos nas suas mais 

variadas formas. 

O convite foi-nos lançado pelos nossos 

amigos do canal Rola Iniciativa e do Grupo de 

Roleplayers de Lisboa (podem, inclusivamente, 

ler o anúncio do evento no Capítulo XXIV da 

revista Especulatório) e teve lugar na Biblioteca 

de Marvila. 

Trouxemos a este evento a nossa aventura 

multi-mesa de D&D 5ªa edição “Escape from 

Homeland”, onde os nossos jogadores tiveram 

de apanhar a última nave de partida da 

Terra-mãe. 

Tivemos casa cheia, o que muito nos 

alegrou. A tarde foi cheia de peripécias, tendo 

a Spellguard lutado tanto contra o relógio como 

contra os vários obstáculos que se depararam 

no caminho. 

No fim o sucesso foi alcançado, tal como 

nos filmes, com os últimos segundos a escoar 

no relógio! 

Duas semanas depois, estivemos presentes 

no Fórum Fantástico 2019, uma convenção 

dedicada às várias vertentes do Fantástico. 

Este evento é organizado pela Épica, com o 

apoio da Junta de Freguesia do Lumiar e das 

BLX - Bibliotecas Municipais de Lisboa e tem 

lugar na Biblioteca de Telheiras.

Para além de termos dinamizado um tarde 

de jogos de tabuleiro, levámos também o nosso 

jogo literário “Especulando sem Fronteiras” 

(no que esperamos se torne uma tradição no 

Fórum). 

https://www.facebook.com/RolisboaCon/
https://s3.amazonaws.com/online.pubhtml5.com/tykt/pjzj/index.html
https://www.facebook.com/ForumFantasticoPT/
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EVENTOS DO ESPECULATÓRIO
Tivemos oportunidade de conviver com 

alguns de vocês e partilhar alguns dos nossos 

jogos e livros favoritos.

Além disso continuamos a organizar tardes 

de jogos de tabuleiro nos últimos domingos de 

cada mês no Clube Hiperactivo: Cultura e Lazer 

da Malveira, onde temos partilhado alguns dos 

nossos jogos com vocês.

Queremos com este artigo agradecer a todos 

os que nos têm convidado para estes eventos, 

dando-nos visibilidade e permitindo que o 

nosso nome alcance mais pessoas. 

Estejam atentos ao que 2020 trará.

Daniel

https://www.facebook.com/clube.hiperactivo/
https://www.facebook.com/clube.hiperactivo/
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Webcomic da autoria de Teresa Carvalho. Ilustradora que adora 
ler, explorar e desenhar fantasias e mundos imaginários
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Webcomic da autoria de Teresa Carvalho. Ilustradora que adora 
ler, explorar e desenhar fantasias e mundos imaginários
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O TEMPLO DE BORKUDAN: 
UMA CRÍTICA

T ÍTULO: “O Templo de Borkudan - 

Crónicas de Tellargya, Volume 1”

AUTOR: Hélder Martins

DATA DE PUBLICAÇÃO: Outubro 2013

EDITORA: Chiado Editora

GÉNERO: Fantasia

PERSONAGENS: Embora nos cruzemos 

com tantas outras, este livro centra-se em 

Helzar Tharmin, um jovem mago, e Drinus, 

o dragão que o acompanha. 

A relação entre eles consegue ser bas-

tante divertida, e percebemos desde cedo 

que assenta num sentimento de protecção e 

companheirismo (com algumas discussões - 

justificadas, a meu ver - pelo caminho). 

Por outro lado, a história complexifica-

se com a entrada em cena de Tunnroch, o 

vilão (até provas do contrário). Será este uma 

reencarnação de um mal antigo? 

.

E será Helzar a sua contraparte, repre-

sentante do lado da luz?

MUNDO: Surge do combate entre dois 

seres - um da luz e outro da escuridão, 

Aryerrac e Lleunnam - para sempre destina-

dos a encontrarem-se. 

É uma mitologia de criação interessante 

e o que para mim fez o livro ganhar pontos 

é a velocidade com que inicia desde a pri-

meira página. 

Isto porque começamos a ler precisa-

mente no momento de batalha entre estes 

dois seres, tendo a oportunidade de assistir 

à criação de Tellargya.

ENREDO: Como já referi, seguimos Helzar 

e Drinus por várias peripécias. 

O livro começa como qualquer livro de 

fantasia já nos habituou: os personagens 

vivem a sua rotina, numa pequena vila, 

https://www.goodreads.com/book/show/29852761-o-templo-de-borkudan
https://www.goodreads.com/book/show/29852761-o-templo-de-borkudan
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O TEMPLO DE BORKUDAN: 
UMA CRÍTICA

Helzar tem aulas sobre as artes arcanas, tem 

uma ex-namorada com quem, claramente, as 

coisas não ficaram bem resolvidas… enfim, 

vida normal. 

De um momento para o outro tudo muda, 

com um ataque à sua vila a matar imensas 

pessoas e a culminar com o rapto da sua 

irmã - Anijja. 

Se a relação de Helzar com a sua vila 

já não era das mais próximas, com o rapto 

da sua irmã e com o abandono da restante 

aldeia numa hora de dificuldade (mesmo 

depois de os tentar salvar, Helzar é deixado 

como morto pelos restantes aldeões), a 

decisão de deixar a aldeia fica bastante fácil. 

E assim começa a aventura de Helzar e 

Drinus. 

Destino: o Templo de Borkudan. 

O objetivo (ou será?) é encontrar um 

mapa que os ajude a encontrar Tunnroch e 

resgatar Anijja. 

Mas como não podia deixar de ser - afinal 

de contas, estamos a ler um livro de fantasia 

ou quê?! - pelo caminho temos direito a um 

grande combate com um grupo de goblins. 

Fazia falta um bocadinho mais de acção, 

afinal de contas.

Todos os capítulos da Revista Especulatório 
terão um espaço como este, dedicado a 
apreciações e críticas de livros de todos os 
géneros e subgéneros de ficção especulativa. 
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O livro deixa muitas portas abertas com 

o seu final. Será que Helzar conseguirá res-

gatar a sua irmã? Veremos novo combate 

entre o bem e o mal?

CONCLUSÃO: Este primeiro volume está 

claramente a montar o palco para aquela 

que parece ser uma aventura épica. 

Dá-nos a conhecer as personagens que 

marcarão o que virá a seguir e introduz-nos 

uma mitologia que ainda tem algumas sur-

presas para dar.

Porém, admito que alguns aspectos me 

impediram de adorar completamente este 

livro. 

Por um lado, senti alguma resistência ao 

Helzar, talvez pela sua teimosia e cabeça 

quente que o fazem tomar decisões um 

pouco impulsivas. Compreendo a irritação 

de Drinus em múltiplas ocasiões!

Por outro lado, a linguagem utilizada criou 

dificuldades para me ligar à história. Talvez 

por ser um livro mais assente na descrição 

complexa e menos no diálogo (que tenho 

tendência para preferir), por vezes senti que 

não deixava espaço para imaginarmos o con-

texto, a situação, as personagens.

Mas fica a curiosidade para saber que 

segredos ainda não descobrimos e que 

novas personagens irão apoiar esta aven-

tura a chegar a bom porto. 

Deixamos ainda um grande agradec-

imento ao Helder Martins (autor) por nos 

ter dado a oportunidade de entrar no seu 

Mundo.

Maria Inês

Este Gráfico de Leitura é da autoria dos nossos amigos 
da  Imaginauta!
Espreitem o seu  Bloco de Leitura, à venda nos eventos 
em que a Imaginauta participa.

https://imaginauta.net/?fbclid=IwAR0etcLbqKe0Bu3zsDb4P76y9hAhfBzFKPVIZ9vu_uTP1PSbsN1hhndpfF4
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CALENDÁRIO DE EVENTOS

20 de Dezembro ~ Jogos de Cavalaria

Castelo de S. Jorge, Lisboa

24 de Janeiro ~ Workshop de Escrita Criativa 

Livraria Ler Devagar, Lisboa

13 de Dezembro ~ Playsession Semanal DICE + GBO 

Centro de Juventude de Oeiras4, 11 e 18 de Dezembro ~ LGBTIQ+ Game Night 

Centro LGBT, Lisboa

26 de Janeiro ~ Encontro Mensal de Jogos de Tabuleiro 
Clube HiperActivo, Malveira

23 de Fevereiro ~ Encontro Mensal de Jogos de Tabuleiro 
Clube HiperActivo, Malveira

https://www.facebook.com/events/568371153903253/
https://www.facebook.com/events/568371153903253/
https://www.facebook.com/events/juventude-de-oeiras/playsession-semanal-dice-gbo-199/424385661518642/
https://www.facebook.com/events/juventude-de-oeiras/playsession-semanal-dice-gbo-199/424385661518642/
https://www.facebook.com/events/376853753259059/
https://www.facebook.com/events/376853753259059/
https://www.facebook.com/Especulatorio/
https://www.facebook.com/Especulatorio/
https://www.facebook.com/Especulatorio/
https://www.facebook.com/Especulatorio/


Acreditam que o projeto 
Especulatório faz 5 anos?! 

5 anos que conseguiram 
passar a correr e ao mesmo 
tempo fizeram-se sentir, mês 
a mês, evento em evento, 
revista em revista.

E por termos chegado ao 
marco dos 5 anos, decidimos 
tirar algum tempo para 
analisar o que foi o 
Especulatório até agora e o 
que queremos que seja no 
futuro. 

N ÃO  P E R C A M  N O 
PRÓXIMO CAPÍTULO...

Assim, por mais vago que seja, 
não vos prometemos um 
próximo tema mas novidades 
sairão deste período de 
planeamento estratégico sem 
sombra de dúvidas!

Até breve, continuem a viajar 
por novos Mundos através dos 
velhos meios.



Este espaço em branco pode ser teu, ocupa-o!

O Especulatório apoia projectos nos géneros da 
fantasia, ficção científica ou horror. 

Conta-nos a tua história e envia-nos textos, 
ilustrações, comics ou eventos que queiras divulgar, 

e poderás vê-los numa próxima edição da Revista 
Especulatório. 

Vais deixar passar a oportunidade?

ESPECULATORIO@GMAIL.COM 
OU PELO NOSSO FACEBOOK

FICHA TÉCNICA

Revista Especulatório – Capítulo XXVI: “À Mesa com” - Dezembro 2019
ISSN: 2183-8682
Proprietários, autores, produtores, editores, designers…enfim, tudo: Equipa 
Especulatório
Capa da autoria de Ana Fragata; Imagem utilizada na contracapa da autoria de Dobrosav 
Bob Zivkovic
Esta revista foi escrita ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico. 
O conteúdo editorial da revista é da total autoria do Especulatório.

Queremos deixar claro que não estamos afiliados com as entidades que aqui 
divulgamos nem podemos ser responsabilizados pela qualidade de eventos exteriores 
à organização do Especulatório.

Porque reconhecemos a igualdade de género como um Direito Humano e queremos 
promover a sua concretização até na escrita, onde se lê “o” deve ler-se “a” sempre que 
aplicável..
Contacto: especulatorio@gmail.com

mailto:especulatorio%40gmail.com?subject=Divulga%C3%A7%C3%A3o
http://www.facebook.com/especulatorio
https://www.irancartoon.com/site/artists/bob-zivkovic
https://www.irancartoon.com/site/artists/bob-zivkovic



