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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

EDITORIAL

Em Março dedicamo-nos a explorar um 

sub-género da ficção especulativa: a ficção 

climática, ou Cli-Fi.

Neste mês, em que assistimos ao regresso 

da Primavera, também se celebra a Hora 

do Planeta (encontramo-nos no parque 

Eduardo VII para um concerto à luz das 

velas?) – no próximo dia 25 de Março, entre 

as 20h30 e as 21h30.

Pareceu-nos por isso o período do ano 

perfeito para olharmos para o peso e 

impacto das alterações climáticas e como as 

mesmas têm sido exploradas por diversos 

autores de livros e jogos.

Como referimos no final da revista anterior, 

temos a certeza que debater estes temas 

globais tal como são apresentados na ficção 

é uma oportunidade por excelência para os 

olharmos de forma crítica no Mundo real e 

pensarmos em soluções para o futuro.

Acompanham-nos?

Ficha Técnica

Revista Especulatório – Capítulo VII: Ficção 
Climática - Março 2017
ISSN: 2183-8682
Proprietários, autores, produtores, editores, 
designers…enfim, tudo: Equipa Especulatório 

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
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criar um jogo que permita juntar 
os meus hobbies e a biologia!
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O CLIMA, A FICÇÃO E OS 
FACTOS (NÃO ALTERNATIVOS)

Definição Cli-fi: A Ficção Climática (ou abreviando Cli-fi), é um género que lida, 

como o nome indica, com alterações climáticas e aquecimento global, sejam eles de 

origem antropogénica ou não. As obras englobadas por este género não são sempre 

necessariamente especulativas, já que podem passar-se no nosso mundo ou num futuro próximo e 

algumas delas utilizam até bases científicas para construir os cenários do futuro próximo.

Este mês escolhemos dedicar a nossa 

revista a um tema em que a fantasia e 

ficção especulativas têm um impacto forte, 

mostrando-nos o que é que pode acontecer ao 

nosso mundo devido às alterações climáticas. 

Este tópico tem vindo a ganhar popularidade, 

em grande parte devido a vários estudos 

científicos que vêm demonstrar que as 

alterações climáticas são reais e que estão a 

pôr em risco o nosso futuro (se quiserem ler 

mais dêem uma olhada aqui e aqui e aqui).

Mas o que são alterações climáticas? São 

mudanças a longo prazo no clima da Terra em 

geral e que correspondem a um aumento da 

temperatura média da terra. Recentemente este 

termo está a ser utilizado para mudanças que 

advêm directamente de acções antropogénicas 

(ou seja nossas! - vejam aqui e aqui).

Como podem imaginar, mudar a temperatura 

do planeta tem consequências a vários 

níveis, podendo levar a sérios desequilíbrios 

ecológicos, extinções em massa e ultimamente 

levar a que a Terra deixe de ser um planeta 

habitável. Como é que o Cli-fi pode mudar isto? 

Através da consciencialização das pessoas, 

mostrando-lhes quais são as principais 

ameaças ao nosso planeta e o que é que lhe 

pode acontecer a longo prazo, se não tomarmos 

acção para mudar aquilo que está a acontecer 

agora.

A verdade é que já antes de se tornar num 

tópico “quente” vários autores já se tinham 

dedicado a explorar as alterações climáticas e 

as suas repercussões no nosso mundo.

O exemplo mais antigo que conseguimos 

encontrar de um livro que lide com alterações 

climáticas é o “Paris in the Twentieth Century”, 

escrito por Jules Verne em 1883, que só após a 

sua morte foi publicado. Neste livro, passado 

nuns então futuristas anos 60, a personagem 

principal é um jovem recém licenciado que 

descobre que o mundo em que vive só dá valor 

aos negócios e tecnologia. Uma alteração 

climática súbita mergulha a Europa num 

Inverno gelado, com temperaturas a rondar 

os -30ºC durante vários anos. Devido às baixas 

O termo Cli-Fi foi criado pelo 
activista e jornalista, Dan Bloom, 
em 2008 (ver cli-fi.net)

A temperatura da Terra não aumenta 
uniformemente em todo os sítios. A 
zona do pólo norte é uma das mais 
afectadas - principalmente devido 
ao buraco do ozono, o que leva a 
que os glaciares de gelo derretam 
e o nível do mar aumente.

https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/
http://www.nature.com/nclimate/journal/v7/n2/full/nclimate3206.html
http://europedirect.aigmadeira.com/cms/wp-content/uploads/2013/04/Altera%C3%A7%C3%B5es-clim%C3%A1ticas-de-que-se-trata.pdf
http://www.dictionary.com/browse/climate-change
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
http://www.goodreads.com/book/show/337109.Paris_in_the_Twentieth_Century
http://www.cli-fi.net
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temperaturas, a agricultura é comprometida e 

os mantimentos são destruídos, resultando em 

fome generalizada. O nosso protagonista acaba 

a procurar a sua amada por entre os milhares 

de pessoas a morrer à fome numa cidade 

repleta de maravilhas eléctricas congeladas. 

Umas décadas mais à frente o autor Inglês, J. 

G. Ballard, escreveu “The Drowned World” (1962), 

onde descreve um futuro em que as calotas 

polares derreteram e onde os níveis do mar e 

a temperatura global subiram drasticamente, 

devido a uma alteração da radiação solar 

catastrófica, e “The Burning World” (1964) em 

que a calamidade climática, uma seca global, é 

devido à acção humana - a poluição industrial 

provocou uma ruptura no ciclo da chuva.

Já em 1976, Arthur Herzog escreveu “Heat”, 

no qual um engenheiro reúne provas que 

o clima mundial está a mudar rapidamente 

devido ao aumento de dióxido de carbono na 

atmosfera da Terra, proveniente do excesso 

de uso de energia. Seguem-se os tornados e 

tempestades gigantescas, secas e vendavais, 

sem que o povo, ou o governo, oiçam os alertas 

dos cientistas. Uma excelente representação da 

indiferença humana.

Uns anos mais tarde, em 1987, temos 

“Drowning Towers” de George Turner, uma 

história que nos mostra o depois do apocalipse 

climático, onde o mundo está rapidamente 

a entrar numa nova idade do gelo, e os 

protagonistas olham para o passado, para 

os tempos da  cultura do efeito de estufa, 

que marcou o início do fim do mundo como 

conheciam.

Kim Stanley Robinson é bastante conhecido 

por lidar com o clima nas suas obras, das quais 

podemos destacar a trilogia “Science in the 

Capital”, que inclui os livros “Forty Signs of 

Rain” (2004), “Fifty Degrees Below” (2005) e 

“Sixty Days and Counting” (2007). Os efeitos 

do aquecimento global estão no foco desta 

trilogia, passada no início do século XXI, 

que olha para as possíveis adaptações que 

possam ser empregues para fazer face às 

alterações climáticas antropogénicas. Nesta 

saga seguimos um cientista impaciente com a 

passividade das organizações governamentais 

face às alterações do clima no Ártico e às 

mudanças das correntes oceânicas globais. 

Quando o evento apocalíptico finalmente 

acontece - o chamado “Hyperniño” - e enormes 

tempestades e cheias assolam as costas dos 

Estados Unidos um dos protagonistas, em 

conversa com um Senador, tem uma das mais 

certeiras linhas de diálogo: “Are you going to do 

something about global warming now?”

Em 2007 é publicado o livro “Stone Gods” de 

Jeanette Winterson, onde temos três histórias, 

contadas separadamente mas com o mesmo fio 

condutor. Dois personagens principais, um robot 

e um cientista, encontram-se repetidamente em 

mundos devastados pelos humanos. Mundos 

moribundos, com tempestades a devastar a 

superfície, rios poluídos, sem recursos e quase 

inabitáveis que são criados sempre devido à 

exploração e negligência humana.

Outro livro também recente (de 2010) e 

bastante aclamado é o “Solar” de Ian McEwan 

que conseguiu criar um livro de cli-fi em 

que o personagem é bastante detestável e 

aborrecido, mas que tenta salvar o mundo 

das alterações climáticas utilizando o poder 

da energia solar. O livro tem dois aspectos 

bastante incomuns em livros deste sub-género 

que é: apresenta algumas soluções para o 

problema das alterações climáticas e, ao fazer 

o protagonista salvar a Terra através de acções 

menos aceitáveis e para ganhar dinheiro, retira 

um pouco a “moralidade” que maior parte dos 

livros de cli-fi têm tendência a apresentar.

Por fim, outro dos livros que tem estado 

a dar que falar é o “The Heatstroke Line: a 

Cli-fi Novel”, por Edward L. Rubin. Este livro 

é particularmente interessante porque pega 

em acontecimentos recentes e reais para gerar 

um cenário que, efectivamente, pode acontecer 

num futuro próximo e não depender de um 

evento misterioso que aconteceu num passado 

longínquo. Tem também poucos elementos de 

ciência per se, tendo como principal objectivo 

criar uma prosa com a qual os autores se 

identifiquem e sobre a qual possam reflectir, 

Desde 1880 a temperatura média 
da Terra aumentou quase 1ºC, 
sendo que 2/3 deste aumento foi 
desde 1975.Aumentar 1ºC a temperatura 

da tTerra significa aumentar a 
temperatura de todas as massas 
de água, de terra e o ar 1ºC. 
Imaginem a quantidade de calor 
necessária!

No passado, uma  diminuição 
de 1ºC ou 2 ºC na temperatura 
da Tterra levou à uma pequena 
idade do gelo e a diminuição de 
5ºC a uma idade de gelo que durou 
cerca de 20 mil anos.

Uma das maiores causas do 
aumento de temperatura é o 
aumento dos gases de estufa, 
que são libertados, entre outras 
coisas, pela queima de petróleo, 
gás e carvão e que, ao subirem 
para a atmosfera, mantêm o calor 
aprisionado na Terra.

http://www.goodreads.com/book/show/16234584-the-drowned-world?from_search=true
http://www.goodreads.com/book/show/436312.The_Burning_World?from_search=true
http://www.goodreads.com/book/show/80122.Heat?from_search=true
http://www.goodreads.com/book/show/626854.Drowning_Towers?from_search=true
https://www.goodreads.com/series/49129-science-in-the-capital 
https://www.goodreads.com/series/49129-science-in-the-capital 
http://www.goodreads.com/book/show/41129.Forty_Signs_of_Rain?from_search=true
http://www.goodreads.com/book/show/41129.Forty_Signs_of_Rain?from_search=true
http://www.goodreads.com/book/show/41121.Fifty_Degrees_Below?from_search=true
http://www.goodreads.com/book/show/41120.Sixty_Days_and_Counting?from_search=true
http://www.goodreads.com/book/show/883195.The_Stone_Gods?from_search=true
http://www.goodreads.com/book/show/7140754-solar?from_search=true
http://www.goodreads.com/book/show/27189391-the-heatstroke-line?from_search=true
http://www.goodreads.com/book/show/27189391-the-heatstroke-line?from_search=true
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php
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TOP 5 - Catástrofes que podem pôr a terra em perigo 

1 2 3 4 5

Escassez da água, 

como no livro 

“Memory of 

Water” de Emmi 

Itäranta

Um furação

devastador, como 

acontece em 

“Odds Against

Tomorrow” de 

Nathaniel Rich

Falta de 

combustíveis 

fósseis, tal como 

é visível em “The 

Windup Girl” de 

Paolo Bacigalupi 

Escassez de 

comida, como 

relata Cormac

McCarthy em 

“The Road”

Economias 

destruidoras, 

como no livro de 

Mónica Byrne, 

“The Girl in the 

Road” 

(porque não estamos preparados para elas)

CALENDÁRIO DE EVENTOS

11 ~ 76º Encontro de Roleplayers de Lisboa 

Log On Gargula, Lisboa - das 14:30h às 20:30h

17 e 18 ~ Mensal do Grupo de Boardgamers de Lisboa 

IST, Lisboa - Sexta-feira das 18:00h às 01:00h e Sábado das 15:00h 

às 01:00h

30 ~ Jantar dos Devoradores de Livros

Leituria, Lisboa - 19:00h

17 ~ 3ª sessão do Sustos às Sextas

Palácio dos Aciprestes, Linda-a-Velha - 21:00h

21 ~ Writing Course with Michael Langan

Livraria Bookshop Bívar - das 19:30h às 21:30h

25 ~ Concerto Dia da Terra

Parque Eduardo VII - das 20:30h às 21:30h

e consciencializar dos problemas que podem 

advir das alterações climáticas.

A Cli-Fi é um subgénero que enfrenta 

vários problemas (não tocando sequer na 

negação da existência de alterações climáticas 

antropogénicas por alguns sectores da 

sociedade), começando pela escala, temporal 

e espacial, em que ocorrem as alterações 

climáticas, que afecta todo o planeta e todas 

as suas espécies; a natureza complexa dos 

padrões climáticos, que são muitas vezes 

difíceis de prever, e ainda a tentativa de passar 

toda esta informação científica de uma forma 

captivante e precisa para os leitores. Outro 

potencial problema é que os leitores de cli fi 

facilmente podem sentir que a mensagem ou 

a moral da estória é o foco, e não a estória em 

si, o que pode tornar o livro mais difícil de ler 

e menos convidativo.

Mas se existe género capaz de atacar este 

desafio de cabeça é a ficção especulativa e o 

seu sub-género da Ficção Climática.Atirem-se 

também vocês de cabeça para um destes 

excelentes exemplos de Cli-Fi, viajem por 

cenários climaticamente alterados e voltem 

armados com a experiência e a vontade de 

mudar o nosso mundo!

Catarina e Inês

https://www.facebook.com/events/396474734061667/ 
http://www.grupoblisboa.com/node/9
https://imaginauta.net/2017/03/04/9o-devoradores-de-livros/ 
https://www.facebook.com/SustosAsSextas/ 
https://www.facebook.com/osdevoradores/
https://www.facebook.com/SustosAsSextas/
https://www.facebook.com/events/1840481752861132/1843163912592916/?notif_t=admin_plan_mall_activity&notif_id=1488496519294306
https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/44734-hora_do_planeta-parque_eduardo_vii/ 
https://unsplash.com/photos/5477L9Z5eqI
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Muitas das histórias de ficção especulativa 

que queremos contar passam-se em mundos 

diferentes do nosso, e por isso este mês vamos 

falar de como criar um mundo espectacular 

para a vossa história!

Quando se criam mundos fictícios existem 

várias facetas desse mundo que se podem 

desenvolver (geografia, geologia, biologia, 

clima, história, tecnologia ou magia, etc) mas 

por agora vamos apenas tocar nas primeiras 

qualidades físicas e ecológicas do vosso mundo.

FLORA E FAUNA

O primeiro conselho que vos podemos dar, 

se quiserem dar algum destaque à diferente 

fauna e flora que vão inventar para o vosso 

mundo, é darem nomes bastantes sugestivos 

às vossas espécies, de forma a que os leitores 

ESCRITA: COMO 
CRIAR UM 
MUNDO?

Todos os meses vamos falar-vos 
de Escrita. Não sendo mestres no 
assunto, queremos oferecer inspiração 
e motivação a todos os escritores 
sonhadores que, como nós, querem 
passar para o papel as suas ideias. 

consigam facilmente perceber que isto é um 

organismo extraterrestre ou fantástico e, ao 

mesmo tempo, terem uma ideia de que tipo de 

ser é.

Existem várias forma de desenvolverem 

espécies originais para a vossa história - podem 

decidir desenvolvê-las com recurso a alguma 

pesquisa sobre biologia evolutiva ou então criar 

algo que seja simplesmente espectacular e 

depois tentar justificá-lo biologicamente, dentro 

dos parâmetros do vosso mundo.

A fauna e flora devem ter algumas regras de 

modo a serem consistentes e plausíveis dentro 

do vosso mundo. Mas ser plausível é diferente 

de ser científico. Podem simplesmente decidir 

explicar apenas um pouco das vossas espécies 

inventadas de uma forma que seja racional 

para o vosso mundo, ou então aprofundar as 

condições e evolução que criaram aquela 

espécie.

No que toca a organismos vivos devem 

sempre pensar em vários factores.

O primeiro é a água, quanta água existe e 

onde, já que isso influencia o tipo de espécies 

que podem existir no vosso mundo. Água é 

normalmente o factor decisivo para qualquer 

ser-vivo (num mundo parecido com a Terra). 

De seguida devem considerar o que come 

o quê. Em qualquer ecossistema existirão 

predadores (que têm normalmente menos 

crias) e presas (que normalmente têm 

mais crias e crescem mais depressa, já que 

algumas vão acabar a ser comidas), para além 

de uma série de outras relações (simbioses, 

parasitismos, etc) entre as diferentes espécies.

Façam alguma pesquisa sobre espécies 

semelhantes às que imaginaram, de modo a 

tentarem perceber qual o seu ciclo de vida e 

poderem baseá-las em algo real e plausível.

 Pensem também sobre como as espécies 

que existem, as suas migrações ou ciclos de 

vida, podem influenciar as civilizações que 

se desenvolvem à sua volta e com recurso às 

mesmas.

Por exemplo, se não existirem espécies 

facilmente domesticáveis, como os bois 

ou os cavalos, a vossa civilização vai ser 

marcadamente diferente, já que vai ser mais 

difícil transportarem grandes cargas de um 

lado para o outro, ou construírem grandes 

monumentos, sem a ajuda de força animal. Um 

bom livro para quem quiser saber mais sobre 

estes assuntos é o “Guns, Germs, and Steel: The 

Fates of Human Societies” de Jared Diamond.

Investiguem espécies que já se extinguiram 

(especialmente aquelas que se extinguiram no 

início da evolução animal da Terra) pois pode 

ser uma boa forma de encontrarem inspiração 

para seres completamente diferentes daqueles 

que conhecemos hoje em dia.

E como última nota neste tópico lembrem-se, 

se for espectacular façam-no de qualquer 

forma, mesmo que não faça sentido! O que 

interessa é que vos motive a escrever!

CLIMA

No que toca ao clima, recordem-se que a 

maioria dos planetas não são homogéneos 

e têm várias zonas com diferentes padrões 

climáticos. Claro que existem planetas e luas 

completamente cobertos de gelo mas, pelo que 

sabemos até hoje, não existem formas de vida 

que aí se tenham desenvolvido.

Quando pensarem nos vários padrões 

climáticos do vosso mundo pensem nos 

diferentes biomas que daí provêm - Polar, 

https://www.goodreads.com/book/show/1842.Guns_Germs_and_Steel
https://www.goodreads.com/book/show/1842.Guns_Germs_and_Steel
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Tundra, Estepe, Floresta Mediterrânea, Floresta 

de Monção ou Floresta Temperada,  Deserto, 

Savana, Floresta Tropical, etc. Os tipos de 

biomas influenciam também as espécies 

que aí evoluíram, o que influencia também o 

desenvolvimento de diferentes civilizações em 

diferentes zonas.

Da mesma forma, as civilizações influenciam 

o clima, e podem daí surgir problemas de 

alterações climáticas como os que analisamos 

ao longo deste Capítulo. Este tipo de influência 

mútua - a civilização influencia o clima que por 

sua vez influencia a civilização - pode ser um 

excelente ponto de partida (ou chegada) para 

a vossa história.

Lá porque a vossa história se passa numa 

zona de Floresta ou Deserto, lembrem-se de 

olhar para um mapa (o Google Maps é um 

excelente recurso para isto) e reparar que, apesar 

de ser tudo o mesmo tipo de bioma, não vai ser 

apenas uma enorme extensão de Floresta ou 

Deserto. Irão sempre existir pequenas zonas de 

pradaria ou lagos ou qualquer outro detalhe 

que interrompa a homogeneidade da área.

No entanto, se a tua história faz mais sentido 

num planeta inteiramente coberto de gelo, 

força! Nem todas as histórias precisam de um 

mundo completamente plausível!

GEOGRAFIA

A geografia - e os vossos mapas, se os 

incluírem -  podem ser um bom ponto de 

partida para a vossa história. 

Claro que, quando falamos em geografia de 

um planeta ou continente, as mesmas ideias 

de criação podem ser aplicadas à “geografia” 

de inteiros sistemas solares. Aliás, poderíamos 

até defender a ideia que, mesmo quando toda a 

vossa história se passa em apenas um planeta, 

a localização desse planeta e a sua relação à 

estrela que orbita e a(s) lua(s) que o rodeiam 

é bastante importante para definirem os ciclos 

de dia/noite, as marés ou as estações do ano.

Não se esqueçam de notar que que a maioria 

das fronteiras segue linhas de separação 

naturais, que os rios partem das montanhas 

e deságuam nos oceanos, as linhas costeiras 

são bastante irregulares, e as montanhas são 

fazem normalmente ângulos de 90º entre 

elas (estamos claramente a olhar para o mapa 

da Terra Média e as montanhas que rodeiam 

Mordor…)

As vossas cidades vão também ser 

influenciadas pela geografia do vosso mundo 

- a localização de recursos como minério ou 

madeira, a existência de linhas de água - e 

como tal pode ser complicado justificarem 

uma cidade isolada no meio do deserto. Mas 

se o quiserem fazer (e é possível, como Petra 

nos indica) pesquisem um pouco sobre o 

assunto e pensem como a vossa civilização 

iria conseguir água estando isolada no meio 

de um deserto (no caso de Petra foi através do 

desenvolvimento de um sistema de colheita de 

água das chuvas).

Usem a geografia do vosso continente para 

dificultar a vida aos vossos protagonistas e 

tornar a sua viagem um pouco mais complicada 

e interessante (voltem, montanhas da sobra e 

das cinzas, estão perdoadas!)

GEOLOGIA

Lembrem-se que certos fenómenos 

geológicos podem também afectar o vosso 

mundo. A presença de vulcões ou grutas pode 

ser relevante para a vossa história, como forma 

de justificar certas decisões em termos de 

culturas passadas ou a existência de certos 

fenómenos topográficos.

Eventos como avalanches, cheias, 

deslizamentos de terra ou sismos podem ser 

usada de forma original, e por forma a aumentar 

a expectativa, na vossa história se souberem os 

fundamentos geológicos que estão por trás 

dos mesmos.

A existência de certos recursos geológicos, 

como minérios, pode influenciar civilizações 

inteiras. 

Um exemplo seria o caso das civilizações 

que evoluíram nas zona da América do Sul, 

onde a prata e o ouro eram mais comuns que 

o ferro, ao contrário das civilizações Europeias 

onde o ferro era mais comum e o ouro e a prata 

eram bastante raros, aumentando assim o seu 

valor. O tipo de recursos que estão disponíveis 

influencia a evolução das culturas e o modo 

como as culturas usam e vêm os recursos pode 

ser um ponto importante para a construção do 

vosso enredo.

CONCLUSÃO

Criar um mundo inteiro (ou vários) dá 

bastante trabalho, mas é também uma das 

principais razões pela quais gostamos de 

Fantasia e Ficção-Científica. 

Esperamos que as nossas dicas vos ajudem 

a decidir em que facetas do vosso mundo se 

querem focar e a desenvolver essas mesmas 

facetas. 

Tentem ser originais na criação do vosso 

mundo e incluir elementos do clima, espécies 

ou topografia que sejam interessantes e vejam 

se eles levam a vossa história para novos e 

desconhecidos caminhos!

Catarina

maps.google.com
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VA M O S  J O G A R 
COM ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS

U m a  C a i x a  C h e i a  d e  P e ç a s

gelo e, portanto, literalmente desfaz-se em 

água impossibilitando a passagem dos ursos 

a certa altura, imitando o que acontece com 

o aumento de temperatura. O tabuleiro é 

constituído por uma esponja azul que imita o 

oceano, onde os cubos de gelo são colocados e 

que vai absorvendo a água à medida que o gelo 

derrete. O jogo não tem uma componente de 

estratégia muito forte, já que o que os jogadores 

o que têm de fazer é rolar o dado e movimentar 

o seu urso de modo a chegar à calota principal, 

mas é um jogo cooperativo que pode (e deve) 

ser jogado em família 

(uma família que salva 

a outra!). É uma forma 

muito interessante 

e simples de iniciar 

os mais pequenos ao 

aquecimento global 

de uma forma muito 

intuitiva!

 

O outro jogo que vos 

queria falar, apesar de 

ser um jogo também 

de família e com uma 

componente educativa 

(para além de ser sobre 

um tópico que me é 

muito querido), não é directamente cooperativo. 

No Evolution: Climate os jogadores têm várias 

espécies de animais que podem adquirir 

características que os ajudem a obter comida 

e a proteger-se dos predadores. No entanto 

têm de ter cuidado com o clima que estão a 

gerar, porque podem ficar sem comida!

Este jogo é um stand alone baseado no jogo 

Evolution (do qual  provavelmente vos irei falar 

no futuro), em que os autores introduziram o 

sistema de alterações climáticas de modo a Seguindo o tema deste mês da revista 

Especulatório quero falar-vos de dois jogos 

que se focam nas alterações climáticas e que 

demonstram muito bem o poder dos jogos de 

tabuleiro como veículos de mensagens sociais: 

Meltdown e Evolution Climate. 

Estes jogos são um claro exemplo de como 

os jogos de tabuleiro, para além 

de servirem como meios de 

entretenimentodivertimento, 

p e r m i t e m  t a m b é m 

consciencializar as pessoas 

para os problemas que existem 

à sua volta deles, neste caso, as 

alterações climáticas.

 O Meltdown é um jogo 

que tem como principal audiência os mais 

novos, para lhes explicar o que é que acontece 

quando a temperatura global aumenta. Os 

jogadores têm de salvar uma família de Ursos 

polares, levando-os dos glaciares de gelo a 

derreter para as calotas principais. A parte 

revolucionária do jogo é que o tabuleiro por 

onde os jogadores têm de passar é feito de 

https://boardgamegeek.com/boardgame/155703/evolution
https://boardgamegeek.com/boardgame/143423/meltdown-save-polar-bears-ice-melts
https://boardgamegeek.com/boardgame/182134/evolution-climate
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adicionar uma dinâmica ecológica (o que 

quer dizer que o ambiente altera-se com os 

animais e os animais têm de se adaptar ao 

novo ambiente) e que mostra bastante bem 

o que é que acontece às várias espécies se 

houver alterações drásticas no clima. Mais 

ainda, permite estabelecer uma ligação de 

causa-consequência, em que os jogadores são 

directamente responsáveis pelo aumento ou 

diminuição de temperatura, devido às escolhas 

que fazem para os alimentos das suas espécies. 

Este jogo já tem uma componente mais forte 

de estratégia e até consegue demonstrar mais 

O u t r a s  E s p e c u l a ç õ e s

ou menos bem como é que evolução e ecologia 

podem interagir de modo a moldar espécies.

 

Qualquer um destes jogos é muito divertido 

de jogar e ambos foram criados com o intuito 

de transmitir às pessoas a mensagem de que as 

alterações climáticas são reais e que nós temos 

o poder de mudar o que acontece, só têm é de 

partir de cada um de nós. Experimentem!

 

Boas jogatanas!

Inês

DEMASIADA CLI-FI...

Temos de ter cuidado 
com os gases estufa e o 
aquecimento global!
Senão mudarmos 
estamos condenados!!!!

Nem imaginam o que eu li. Se 
a desflorestação continuar 
ventos gigantescos vão assolar 
a superfície da Terra e não 
vamos conseguir sobreviver! 
Estamos condenados!

Vêm ai as inundações! O 
nível do mar vai subir 
tanto que todas as cidades 
costeiras vão ficar debaixo 
do mar! Estamos 
condenados!

Pessoal... Vocês 
se calhar andam 
a ler demasiado 
Cli-fi não?

Não percebo 
porque é que 
dizes isso...

Estamos só a 
preparar-nos

Para alguma 
catástrofe que 
possa acontecer...

Este mês, nas nossas viagens pelo espaço 

especulativo, demos de caras com um hobby 

bem ao nosso estilo: a Semi Co-Op. 

 

O que é que isto significa mesmo? É uma 

webcomic sobre jogos de tabuleiro com 

talvez algum elemento de colaboração entre 

os jogadores. Como dizem os seus criadores: 

«Partially, somewhat, maybe working or acting 

together willingly for common purpose or 

benefit». E claro, é uma brincadeira também 

com o seu relationship status.

 

Foi criada por dois holandeses – Rachel 

Kremer e Heinze Havinga – um casal de 

entusiastas de jogos de tabuleiro mas sem 

qualquer experiência em comédia (o que é 

surpreendente pelo resultado espectacular!). 

Ambos são responsáveis pela escrita de cada 

“episódio” e Rachel ainda assegura todas as 

ilustrações e design no próprio site.

 

Todas as segundas feiras lançam um novo 

update, partilhando opiniões sobre jogos e as 

suas experiências enquanto jogadores e como 

isso influencia a sua vida. E esperam, claro, com 

tudo isto inspirar novos jogadores a entrar 

neste Mundo.

 

Eu fiquei fã e já não consigo parar de ler. 

Desejo-vos o mesmo!

 

Maria Inês 

DIÁRIO DE UM INTERNAUTA PERDIDO NO ESPAÇO ESPECULATIVO

http://www.semicoop.com/
https://www.facebook.com/semicoop/photos/a.1563438780576274.1073741827.1563104490609703/1563442253909260/?type=1&theater 
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Este mês, graças ao tema de Cli-Fi deste 

capítulo da nossa revista, vamos falar um pouco 

sobre tempo (no sentido climático da palavra) 

em RPGs.

Usar tempo na nossa campanha, apesar de 

tentador, é uma tarefa titânica. Vamos então 

dar-vos umas dicas sobre como gerir um 

elemento desta magnitude.

PLANEIEM O TEMPO COM TEMPO

Se a localização da aventura é previsível, 

como numa campanha urbana ou uma em que 

não se viaje muito, é uma boa ideia planear 

meses, senão anos, de tempo em avanço. 

Para além de isto vos dar uma resposta 

rápida para todos os dias da vossa campanha 

por um longo período de tempo, deixa-vos fazer 

também um bom bocado de planeamento para 

a campanha duma só assentada. 

Se a localização não for previsível, vão 

precisar de criar tempo a curto prazo ou mesmo 

a meio da sessão. Uma boa ferramenta para 

fazer isto é este Weather Generator.

O TEMPO DEVE AFECTAR O JOGO

Ter tempo só por ter é uma perda de tempo 

tanto da vossa parte como da dos jogadores. 

Para isso, façam com que o tempo afecte o jogo. 

Como é que ele afecta os jogadores? 

E os inimigos, combates e localizações? Se 

quiserem usar tempo na vossa campanha, é 

bom serem familiares com as regras associadas 

ao tipo de tempo que têm, bem como talvez 

inventar algumas novas! 

CANTO DOS GMS 
- DAR TEMPO 
AO TEMPO

L a n c e m  I n i c i a t i v a s

Está a chover torrencialmente? Se calhar 

o mago especializado em fogo vai ter graves 

problemas em combater, e aqueles elementais 

de água à frente dos jogadores vão ser muito 

mais poderosos! 

O vento está a vosso favor, ou contra? Isto 

é importante se tiverem vários arqueiros na 

vossa party. 

Estão a tentar encontrar uma direcção? É 

bom que o céu esteja limpo, senão, boa sorte 

a tentar ver as estrelas para se guiarem!

Para ajudar ainda mais a este ponto, usem 

também tempo sobrenatural, como uma chuva 

de Tanglefoot Bags ou nevoeiro que trás consigo 

almas penadas.

WEATHER TRACK

A quarta edição de D&D, apesar de muito 

odiada por vários participantes deste nosso 

hobbie, fez algumas coisas bem. Uma delas é o 

track system, normalmente usado para doenças 

e venenos. Porque não pegar nesta ideia e 

aplicá-la ao tempo? 

O problema com geradores de tempo, como 

aquele que apresentei à pouco, é que, por vezes, 

http://www.enworld.org/forum/showthread.php?266247-New-RPG-Weather-Generator
http://roleplayingtips.com/readissue.php?number=361
https://pixabay.com/pt/castelo-nuvens-tempestade-trovoada-1184638/
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são demasiado aleatórios. Às vezes temos uma 

tempestade seguida por um dia de sol, e logo 

de seguida uma vaga de frio que termina com 

outro dia solarengo. 

Sim, existem sítios em que o tempo varia 

loucamente, mas, normalmente, se está a chover 

hoje, é provável que chova nos próximos dias, 

ou que pelo menos esteja bastante nublado. 

Usando o track system, podemos simular 

facilmente o tempo real. Em vez de ser uma 

doença, cada vez que rolam para avançar ou 

recuar na track, estão a ver se o tempo piora 

ou melhora, de acordo com a época do ano 

em que estão.

Para complementar a track, façam uma 

tabela de acontecimentos meteorológicos 

aleatórios, com probabilidades maiores ou 

menores dependendo da altura do ano em 

que estão. 

Cada dia, rolem nesta tabela e, se sair 

alguma coisa, activem a track, piorando ou 

melhorando estes acontecimentos. Quando o 

evento eventualmente acabar, voltem a rolar 

nessa tabela e assim por adiante. 

Para além disso, definam também um dia 

standard para o vosso mês, o dia para o qual 

o tempo reverte quando os eventos acabam. 

Quando as chuvas esquisitas acabam em 

Agosto, é normal que o tempo reverta para céu 

limpo com temperaturas bem quentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tempo é uma ferramenta muito forte e, 

como muitas outras, pode ser incrivelmente 

benéfica ou extremamente prejudicial. 

Vejam primeiro se a vossa campanha 

suporta a inclusão de tempo, bem como se 

têm tempo para preparar o tempo a tempo da 

campanha. 

Confusos? Não faz mal, eu também fiquei!

De qualquer maneira, se eu tivesse de 

escolher um método de gerar tempo, e não 

tivesse oportunidade ou tempo de planear um 

ano inteiro, seria o método da track. 

Este método faz com que o tempo pareça 

orgânico e também parece mais um elemento 

de jogo do que algo colado à campanha só 

porque sim.

Carlos

U m a  C a i x a  C h e i a  d e  P e ç a s

KICKSTARTER: EXTINCTION CRISIS: THE BOARD GAME

Este mês, enquanto navegava pelo 

kickstarter para encontrar um jogo interessante 

para vos falar, encontrei este jogo, que se insere 

mesmo bem na temática da nossa revista já que 

fala sobre o perigo das alterações climáticas 

para a biodiversidade.

O Extinction Crisis não parece ser só um 

jogo de tabuleiro que tenta explicar o que 

estáa a acontecer à biodiversidade devido às 

alterações climáticas, mas também nos mostra 

o que podemos fazer para o mudar, utilizando 

factos científicos para dar mais realismo às 

acções, reacções e resultados que obtemos. 

O jogo parece ser muito giro, altamente 

estratégico, realista e não linear, com a 

vantagem de ser um jogo cooperativo para seis 

pessoas. No entanto, pode cair num problema 

que encontro muitas vezes nestes jogos que 

tentam ser muito fiéis aos factos científicos, 

que é: ficam muito complicados. Embora pelo 

que os autores descrevem como turno de jogo, 

a complexidade não deve ser muito elevada.

 

O objectivo do jogo é equilibrar o 

crescimento das populações de anfíbios, 

mamíferos, aves pássaros e répteis ao longo 

do mundo. Para o fazerem os jogadores têm 

de viajar e tentar recuperar habitats, limpar 

oceanos, reintroduzir espécies, fazer pesquisa 

científica e adquirir dinheiro para continuar 

a fazer todas as outras coisas. Se por acaso 

uma espécie de animais se extingue, ou 

todos os animais de um continente ficam sob 

ameaça de extinção, ou 8 biomas (habitats) são 

destruídos, ou a saúde dos recursos (plantas, 

oceanos, etc) é muito baixa ou passaram 10 

rondas, os jogadores perdem. 

Como podem ver, há muitas maneiras de 

perder e poucas de ganhar, o que quer dizer 

que vai ser um daqueles jogos que temos 

de jogar várias vezes antes de conseguirmos 

ser bem sucedidosganhar! O que é sempre 

divertido!

 

Se quiserem dar uma espreitadela têm até 

dia 18 de Março para apoiarem este jogo!

 

Inês

https://www.kickstarter.com/projects/1692567896/extinction-crisis-the-board-game?ref=category)
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L O V E S E N D A 
O U  O  E N I G M A 
D A S  P O R TA S 
DE CR ISTAL:  O 
LANÇAMENTO

E s p e c u l a n d o  a  R e a l i d a d e

No passado dia 18 de Fevereiro fomos 

assistir ao evento de lançamento de mais uma 

obra da Editorial Divergência. 

Desta vez voltámos a juntarmo-nos na 

Biblioteca de São Lázaro em Lisboa para o 

lançamento de “Lovesenda ou o Enigma das 

Portas de Cristal”, de António de Macedo.

 

Infelizmente o autor não pode estar 

presente, por questões de saúde, mas a 

conversa foi muito interessante mesmo assim. 

O evento contou com a presença do filho de 

António de Macedo, em representação, que 

deseja que todos “se divirtam tanto a ler este 

livro quanto ele “sofreu” a escrevê-lo!”.

Lovesenda é uma obra de fantasia medieval, 

que vem juntar elementos históricos com 

fantasia e folclore português mas também 

ambiência árabe, muita magia, mistério e uma 

heroína muito improvável.

 

A conversa foi liderada por Pedro Cipriano, 

editor da Divergência. 

Este admitiu que quando lhe chegou o 

manuscrito à caixa de email achou claramente 

que lhe estavam a pregar 

“uma peta”. 

Nas suas palavras “esta é 

provavelmente a obra prima 

de Macedo”. Mas relatou a 

viagem um pouco atribulada 

deste livro, referindo 

que tudo parecia querer 

evitar o seu lançamento: 

desde o próprio ter estado 

doente até problemas 

com a chegada dos livros 

da gráfica. “Este livro está 

amaldiçoado!”.

 

E muitos foram os 

elogios a este livro durante 

a restante sessão. O 

lançamento pode também 

contar com outros autores 

da família Divergência, 

entre eles Cristina Alves, Rui 

Bastos e Luís Filipe Silva.

Cristina deixa o aviso: “Não esperem 

encontrar guerreiros simplistas e donzelas 

aflitas”. É uma história complexa, que não 

segue um percurso linear, num contexto que 

mistura paganismo com raízes portuguesas e 

lendas mouras.

Por sua vez, Rui Bastos, que também teve 

“a honra” (nas suas palavras) de ler este 

livro apenas acrescentou que é para além 

de extraordinário. E diz, se o facto de dizer 

António de Macedo na capa não for incentivo 

http://divergencia.pt/loja/lovesenda-ou-o-enigma-das-oito-portas-de-cristal-de-antonio-de-macedo/
http://divergencia.pt/loja/lovesenda-ou-o-enigma-das-oito-portas-de-cristal-de-antonio-de-macedo/
http://divergencia.pt/antonio-de-macedo/
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suficiente, então não sabe o que será.

Por fim, Luís Filipe Silva referiu que 

Lovesenda é sem dúvida “um dos grandes 

livros em termos de linguagem e de imersão…

Parece ser um livro arrancado ao passado 

que agora descobrimos qual manuscrito 

encontrado em casa antiga”. 

E deixa também a dica de que se vão em 

busca de humor e ironia bem contextualizados, 

este livro está recheado desses elementos.

Pois bem, restou deixar os parabéns à 

Divergência por mais um lançamento e grande 

livro. Nós aqui no Especulatório não tivemos 

a oportunidade de o ler (ainda!) mas já está 

numa das nossas estantes a olhar para nós. 

Com certeza nos próximos meses faremos um 

artigo sobre ele..

Fiquem atentos!

Maria Inês

NA CHEGADA DO 
APOCALYPSE

Até há relativamente pouco tempo, 

especialmente se repararmos que este nosso 

hobbie já tem perto de 50 anos, qualquer 

pessoa que quisesse criar o seu RPG sem 

querer criar mecânicas de raíz tinha como 

opções para usar como motor sistemas como 

GURPS ou o sistema D20, sistemas estes 

que, apesar de fantasticamente bem criados 

já que, sobreviveram o teste do tempo por 

alguma razão, não são exatamente fáceis de 

pegar ou focados em storytelling ou ações 

particularmente fluídas.

Foi então que, há seis anos atrás, lá está há 

pouco tempo, que isto mudou radicalmente e 

tudo graças àa chegada do Apocalipse.

Falo, claro, do jogo Apocalypse World (AW), 

criado em 2010, cujo motor de jogo,  o Powered 

by the Apocalypse, está a criar uma renascença 

na cena Indie RPG contando desde a sua 

criação com mais de 100 jogos diferentes tendo 

Este artigo é da autoria do nosso convidado Diogo, um entu-
siasta de D&D e jogos de tabuleiro, part-time cozinheiro 
e construtor de personagens que desafiam qualquer DM. 

https://pixabay.com/pt/castelo-nuvens-tempestade-trovoada-1184638/
https://pixabay.com/pt/castelo-nuvens-tempestade-trovoada-1184638/
https://pixabay.com/pt/castelo-nuvens-tempestade-trovoada-1184638/
https://pixabay.com/pt/castelo-nuvens-tempestade-trovoada-1184638/
https://pixabay.com/pt/castelo-nuvens-tempestade-trovoada-1184638/
http://apocalypse-world.com/
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numa situação complicada

Moves de personagem – são específicos a 

cada uma das classes e podem não precisar 

de lançamento de dados. Entre os moves de 

personagem estão a capacidade de curar 

aliados do Angel ou então a capacidade de 

ter um tanque de combate como veículo de 

reserva do Driver

Moves de DM – Estes estão restritos ao DM 

e, não necessitam de qualquer lançamento de 

dados.

Em AW o lançamento de dados está feito de 

forma a ser o mais fluído possível, todos os roles 

utilizam dois D6 (típicos dados de seis lados) e 

soma-se a stat pedida pelo move em questão, 

se o lançamento for 10+ ou mais então tem-se 

um resultado fantástico, se for entre 7- e 9, a 

acção tem resultado mas geralmente com algo 

negativo, e se for 6- ou menos então falha, e 

por vezes de forma espectacular.

 

Os livretes de personagem tomam aqui o 

lugar das character sheets e têm o título da 

classe, uma pequena descrição da mesma, 

assim como todas as moves que o jogador pode 

fazer, seguidas e depois de um conjunto de 

opções que ajudam a criar aquela personagem 

de forma rápida e fácil, o que torna este um RPG 

muito amigável para novatos, porque qualquer 

pessoa consegue criar uma personagem em 

menos de nada.

A lista de fachadas e ameaças pertence ao DM 

e é criada durante a primeira sessão, juntamente 

com os jogadores,  e correspondendo ao mundo 

que rodeia os jogadores, como é que eles se 

inserem nesse mundo, que recursos e ligações 

eles têm e também que perigos é que os 

ameaçam tanto a eles, como às pessoas que 

eles têm perto de si.

O estado actual do Mundo e a forma como a 

como base este sistema, jogos esses como 

géneros tão diversos como Comedy Horror até 

Simuladores de Novelas Mexicanas.

 

Mas o que é o Apocalypse World em si? Ora, 

este jogo foca-se na vida das personagens, 

os PC’s, cerca de 50 anos após os os eventos 

que destruíram a civilização e que levaram à 

criação de uma rede de energia psíquica que 

cobre o mundo.

Mecanicamente falando este jogo foca-se 

principalmente em três grandes aspectos:, os 

livretes de personagens, os moves e finalmente 

a lista de fachadas e ameaças.

 

Começando pelos moves, a parte fulcral 

deste sistema, que correspondem a qualquer 

acção que interrompe a conversa entre os 

jogadores e o DM e que invocam as regras 

podendo ou não ser necessária a utilização de 

dados. Os moves estão divididos em três tipos 

diferentes:

Moves básicos – estão acessíveis a todos 

os jogadores e são sempre resolvidos com o 

lançamento de dados e soma de uma stat. Entre 

os moves básicos estão acções como recorrer 

à violência, negociar ajuda ou manter a calma 

civilização acabou é também criado na primeira 

sessão pelos jogadores em conversa com o DM, 

o que por sua vez faz com que os jogadores 

se vejam mais interessados e investidos num 

mundo e cenário que eles próprios ajudaram 

a criar e a povoar.

O Apocalypse World é um jogo da autoria 

de D. Vincent Baker, as regras básicas podem 

ser encontradas gratuitamente no site 

http://apocalypse-world.com/ na secção de 

downloads ou comprada a versão completa 

por 15$.

 Sem mais assunto me despeço

Diogo
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27 VOZES SOBRE 
O IMPACTO DAS 
ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS

Com o tema desta revista tive a 

oportunidade de investigar livros com 

visões que nunca tinha explorado na ficção. 

Sim, tenho de admitir que nunca tinha 

entrado no mundo da cli-fi mas ainda bem 

que o fiz (mais vale tarde do que nunca)! 

Encontrei autores espantosos e uma lista 

de possibilidades que serviu para aumentar 

ainda mais a minha pilha de livros to-read.

 

No entanto, escolher um livro que pudesse 

servir de introdução, não só para mim, mas 

também para quem iria ler este capítulo da 

nossa revista não foi tarefa fácil, pois queria 

explorar ao máximo as visões que existem 

sobre o impacto, consequências e formas de 

lidar com as alterações climáticas. 

 

Foi então que encontrei a melhor 

solução de todas: a antologia “Loosed upon 

the World: The Saga Anthology of Climate 

Fiction”. Um desafio em si mesmo, com 27 

contos reunidos num volume com mais de 

500 páginas, editado por John Joseph Adams.

 

Conta com histórias 

que se desenrolam por 

todo o mundo, como a 

Sibéria, vários pontos 

dos Estados Unidos da 

América, o Árctico, a Índia, 

a floresta da Amazónia, os 

Himalaias… Enfim, tantos 

locais quanto podem 

esperar de 26 autores 

diferentes, dos mais 

celebrados a chegadas 

mais recentes ao mundo 

da ficção especulativa.

E os exemplos dados de como as 

alterações climáticas se podem manifestar 

são também eles muito diversos, desde 

chuvas ácidas, furacões destruidores, 

discussões acesas sobre economia e 

combustíveis fósseis (e o que fazer quando 

estes chegam ao fim) e mesmo fogos 

arrasadores (com ou sem mão humana à 

mistura).

 Valeu a pena a grande busca para 

encontrar o livro perfeito. Esta antologia é 

muito intrigante, interessante e inspiradora. 

Fez-me reflectir e analisar as escolhas 

que faço. Tenho a certeza que 

também vos levará a pensar 

o que poderemos fazer de 

diferente e como poderemos 

estar mais activamente 

envolvidos com o nosso planeta, 

a sua protecção e preservação. 

Por outro lado, mostra-nos 

as interdependências das 

sociedades actuais, a forma como 

estamos interligados, como o 

que acontece num local pode 

impactar, para o bem ou para o 

mal, outros contextos distantes.

Nas palavras do próprio editor, «Fiction in 

a powerful tool for helping us contextualize the 

world around us. By approaching the topic in 

the realm of fiction, we can perhaps humanize 

and illuminate the issue in ways that aren’t as 

easy to do with only science and cold equation».

 

Escusado será dizer que por muito que 

quisesse mostrar-vos todas as vozes contidas 

neste volume o espaço nesta revista não 

seria suficiente. Estando ainda de volta de 

alguns dos contos (e ainda sem conseguir 

«It’s interesting that by creating a made-up world, you can show the real world more sharply 

and clearly, and in that process, you have the chance of making people engage not with the 

future, but with the intense realities of our present – the realities that were previously passing 

them by» [Paolo Bacigalupi]

https://www.goodreads.com/book/show/25152058-loosed-upon-the-world
https://www.goodreads.com/book/show/25152058-loosed-upon-the-world
https://www.goodreads.com/author/show/1161372.John_Joseph_Adams
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desligar dos que já li!), quero partilhar 

convosco algumas histórias que vos poderão 

dar uma amostra do que esperar, e ansiar 

pelo resto.

 

SHOOTING THE APOCALYPSE 

Por Paolo Bacigalupi

O primeiro conto desta antologia, oferece-

nos uma visão um pouco negativa sobre a 

reação de uma sociedade às consequências 

das alterações climáticas. Com algumas 

parecenças com a América de Trump, 

ouvimos os residentes de uma cidade que 

ainda recebe água potável, no seio de um 

país a experienciar a pior seca e o aumento 

do número de deslocados internos, a gritar 

«(…) Shove Texas back where it came from (…) 

Arizona for the People». Mostra o desespero a 

que a alteração radical de condições de vida 

pode levar, e como tudo pode mudar num 

segundo.

THE MYTH OF RAIN 

Por Seanan McGuire

Não querendo estar a seguir a ordem de 

organização do livro, não posso deixar de 

falar deste segundo conto pelo seu carácter 

inspirador, mas ao mesmo tempo derrotista. 

Acompanhamos um grupo de ambientalistas 

que se recusa a baixar os braços mesmo face 

à iminente destruição do habitat e espécies 

que tanto trabalharam para proteger. Sim, 

porque o uso de recursos naturais até à 

exaustão contínua, mesmo quando isso 

significa a extinção de espécies e o contínuo 

agravar da situação para os próprios 

humanos. Muitos se uniram para ganhar mais 

tempo, mas não o suficiente.

THE PRECEDENT 

Por Sean McMullen

De todas as histórias que li desta 

antologia, esta é de longe a minha preferida. 

Passada numa realidade brutal, em que todos 

os que nasceram antes do novo milénio são 

sempre considerados culpados por “crimes 

climáticos”, e todos os que nasceram depois 

são sempre vistos como as vítimas. Seguimos 

Jason, um homem de 80 anos, climatologista 

e historiador, que se vê em frente dos 

julgamentos na nova World Audit. 

Esta foi a solução encontrada para 

garantir a ordem num Mundo onde as 

alterações climáticas levaram ao colapso 

das economias e das sociedades e à 

mudança completa do clima, gerando fome e 

manifestações em busca de vingança. Jason 

luta para mostrar como ele procurou viver 

de forma diferente 

e ensinar outros 

a fazer o mesmo. 

Mas será que o 

estabelecimento 

de um precedente 

difícil de 

seguir pelos 

outros a serem 

julgados levará 

efectivamente a 

uma mudança? Um final surpreendente e 

completamente inesperado!

THE CAPSULE FOUND IN THE DEAD 

PLANET

 Por Margaret Atwood

Um conto já no final da antologia, que 

é contado como se de uma cápsula do 

tempo se tratasse, o recontar do passado 

que alguém encontrou. Mesmo ao estilo 

de Margaret Atwood, pensamos sobre a 

importância que o dinheiro ganhou nas 

nossas sociedades e como a nossa ânsia por 

ele levou a que lhe déssemos demasiada 

importância, esquecendo os rios que ficaram 

poluídos ou a terra que deixou de produzir 

alimento. Termina com um lamento, que nos 

faz reflectir sobre o futuro: «Pray for us, who 

once, too, thought we could fly».

Maria Inês

https://www.goodreads.com/author/show/1226977.Paolo_Bacigalupi
https://www.goodreads.com/author/show/2860219.Seanan_McGuire
https://www.goodreads.com/author/show/19526.Sean_McMullen
https://www.goodreads.com/author/show/3472.Margaret_Atwood
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O QUE IRÁ IRWER FAZER? VAI TRAZER OS 

REFUGIADOS DE SEABRIDGE ATÉ TIZADRAA, OU VAI 

RECUSAR A ORDEM DE UMA DAS MAIS PODEROSAS 

CRIATURAS DE TRENKELL?

BASTA PREENCHERES ESTE PEQUENO 

FORMULÁRIO E ESCOLHER O QUE VAI ACONTECER. 

A OPÇÃO COM MAIS VOTOS SERÁ A VENCEDORA!

MAS DESPACHA-TE, APENAS TENS ATÉ DIA 25 

DE MARÇO PARA RESPONDER!

F o l h a s  e  R a b i s c o sF o l h a s  e  R a b i s c o s

AVENTURAS FANTÁSTICAS

CAPÍTULO 7: O SUBMUNDO DE TRENKELL
“Bem, nada mais tenho a fazer senão 

esperar que Vutha se ponha.” diz Irwer, 

voltando para junto da sua mota solar. De um 

dos compartimentos laterais, tira um grande 

saco cheio de peças de metal e avança para 

dentro de Trenkell.

Apesar de por fora Trenkell parecer muito 

avançado, coberto por uma redoma de metal 

revestida de painéis solares que abre para 

renovar o ar interior, por dentro é pouco 

mais do que uma gigante favela. Apenas na 

parte superior da redoma é que a qualidade 

de vida é minimamente agradável pois, 

conforme nos afastamos da superfície, mais 

degradada a cidade fica. É para uma das 

partes mais baixas que Irwer se dirige, onde 

a maior parte dos Scavengers se reúne para 

trocar o que encontram nos desertos por 

comida ou outros recursos. 

Irwer desloca-se propositadamente 

pelas ruas de Trenkell, evitando olhares e 

esquivando-se de qualquer contacto. Mesmo 

sendo um Scavanger como muitos outros 

aqui, ele não se sente à vontade com os seus 

pares. 

Finalmente, Irwer chega ao seu destino, 

o covil de um dos comerciantes mais 

poderosos de Trenkell, Tizadraa.

“Irwer! Hihihihi! Trazeres mais ferro lindo 

para Tiz?” soa uma voz estridente pelo covil, 

Nas Aventuras Fantásticas, seguimos as aventuras de Irwer, 
mas quem decide o próximo passo são vocês! Basta para isso 
votarem na opção que mais gostarem e, no próximo mês, 
verem o resultado das vossas escolhas 

assim que Irwer entra. Sentada numa pilha 

de almofadas enorme, com um massivo 

meio-orc de cada lado, está uma das mais 

pequenas kobolds que já existiram. Coberta 

de “jóias” feitas de simples pedaços de 

metal, Tizadraa é a criatura mais poderosa 

do submundo de Trenkell, e umas das mais 

poderosas da cidade inteira. Ninguém sabe 

bem como é que a pequena kobold chegou 

à posição que detém mas ninguém tem 

coragem para perguntar.

“Tizadraa. Trago algumas peças que podes 

achar interessantes.” diz ele enquanto dois 

kobolds vasculham o saco de sucata que 

Irwer pousou no chão.

“Sim, imaginar. Seres sempre muito 

eficácia. Mas, ouvir dizer que mais interessa 

do que ferro lindo, encontrares pessoas! 

Hihihihi!” diz a kobold, levantando-se das 

suas almofadas e aproximando-se de Irwer, 

que rapidamente se baixa sobre um joelho 

para ficar ao nível da kobold, como habitual.

“As notícias viajam rápido em Trenkell. 

Vejo que os teus contactos estão mais alerta 

do que nunca.” responde Irwer.

“Menos conversar, Irwer! Dizeres-me, 

quem serem?” diz Tizadraa, bruscamente, 

dando uma chapada na nuca de Irwer. 

“Refugiados de Seabridge. Dois Magos da 

Água, uma bárbara e a sua filha. A menina, 

Zora, ficou gravemente ferida num ataque de 

tubarões terrestres e eu tive de a trazer para 

Trenkell para ser cuidada.” responde Irwer, de 

cabeça baixa.

“E onde estarem outros?” inquire Tizadraa.

“Acampados no início do desfiladeiro de 

Ceunant, a aguentar o zénite de Vutha. Vou 

buscá-los assim que o Sol Negro se puser.”

“Muitos bem, Irwer. Trazeres-los até Tiz, 

sim?” Irwer não responde. “Irwer!” guincha 

Tizadraa, o que faz com que os meio-orcs 

agarrem com mais força nas suas armas. 

Com um suspiro, Irwer responde “Sim, 

Tizadraa.”

“Bem! Tomar dinheiros e ir.” diz Tizadraa, 

voltando para as suas almofadas, enquanto 

outro kobold entrega um saco de ouro a 

Irwer. Sem olhar para trás, Irwer abandona o 

covil da Tizadraa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ5vwjLHoBl45oLwtCUkcpqXiIsKfChpUeBrc4et1kvQF0jw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ5vwjLHoBl45oLwtCUkcpqXiIsKfChpUeBrc4et1kvQF0jw/viewform
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Depois de um mês dedicado ao planeta terra 

e a diferentes formas de explorar as alte-

rações climáticas, o próximo mês vamos 

focar-nos naqueles momentos que mar-

caram uma mudança de direcção no curso 

de várias sociedades: as revoluções.

Convenhamos, com o 25 de Abril à porta, 

não nos podíamos dedicar a outra coisa.

 

Como estão as revoluções presentes na 

ficção especulativa? 

Como são apresentadas, que impactos 

podem ter, e com que consequências?

Em livros e jogos vamos explorar um pouco 

este tema.

Acompanhem-nos!

NÃO PERCAM 
NO PRÓXIMO 
MÊS.. .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 outros 
que tais, e poderás vê-los numa próxima 

edição da Revista Especulatório. 

Vais deixar passar a oportunidade?

ESPECULATORIO@GMAIL.COM 
OU PELO NOSSO FACEBOOK

mailto:especulatorio%40gmail.com?subject=Divulga%C3%A7%C3%A3o
https://www.facebook.com/Especulatorio/



