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EXT. ESPAÇO - DIA

A nave de exploração e investigação LEMURIA, avança 
serenamente pelo espaço sideral colorido por uma núvem de 
gás. A nave é longa e esguia, de um negro brilhante cortado 
por linhas de luz branca. 

INT. PONTE - CONTINUA

O interior da nave é negro, sendo as linhas das divisões de 
luz branca, bem como o contorno das cadeiras e dos 
intrumentos. Estes são como imagens suspensas no ar, sendo 
interactivas e manipuladas pelos elementos da trupulação. 
Quatro cadeiras formam um semi-círculo. Ao centro encontram-
se outras duas. Na da esquerda está GUY, o comandante, é o 
mais velho e sábio da tripulação, apresenta barba e cabelo 
grizalhos reflectindo os seus 55 anos. À sua direita, 
DANIEL, estatura média, 30 anos. Atrás, à esquerda está 
HANNAH, loura, bióloga nos seus vinte e muitos anos. Ao seu 
lado, Alessandro, médico, 40 anos e postura introspectiva. 
Segue-se JOHAN, alto e esguio, 40 anos. No extremo direito 
está ADA, alegre e rechonchuda, de 34 anos. Toda a 
tripulação veste calças, camisola e sapatos em branco.

Todos parecem imersos nas suas actividades. O interface de 
Hannah, parece deixar de funcionar, deixando-a algo 
surpreendida. Todos os elementos deste começam a juntar-se 
formando por fim uma rosa, deixando Hannah com um sorriso 
tímido e surpreso. Troca um olhar com Daniel, o responsável 
pelo sucedido, que partilha o seu sorriso, olhando-a pelo 
canto do olho. Ada observa o par com um ar de aprovação 
maternal e faz questão de o mostrar a Hannah. Já Alessandro 
não consegue esconder o seu ressentimento ao contemplar tal 
situação. Johan permance absorvido nas suas funções. 



Guy é o último a aperceber-se da situção dividindo um olhar 
áustero e desaprovador entre Daniel e Hannah, que algo 
atrapalhados se apressam a resolver a situação, continuando 
no entanto com os seus sorrisos cúmplices. Todos se voltam 
a concentrar no seu trabalho.

Ouve-se o som grave de METAL A TORCER. Os interfaces deixam 
de funcionar desligando-se. Todos se colocam em alerta 
olhando uns para os outros. Ouve-se este som uma segunda 
vez desta vez acompanhado por um outro grave e sinistro 
assemelhando-se a uma trompa num tom muito grave. Dispara 
um ALARME. Tudo fica vermelho intermitente.

LEMURIA
Atenção por favor a toda a 
tripulação. Falha de segurança. 
Nível de ameaça:5. Dirijam-se ao 
Cofre.

O aviso vai sendo repetido entre curtos intervalos. Toda a 
tripulação fica alarmada, quase a roçar o pânico. Abandonam 
tudo o que estavam a fazer e precipitam-se para a saída.

INT. CORREDOR - CONTINUA

Os corredores são apertados.Toda a tripulação corre em 
desespero.

INT. PONTE - CONTINUA

Uma luz metálica começa a invadir esta divisão. Não é uma 
luz difusa, pode mesmo ver-se a “linha” do seu avanço. É 
uma ENTIDADE senciente.O som grave torna-se cada vez mais 
audível e desta vez está aliado a um som semelhante a 
centenas de sussurros.

INT. CORREDOR - CONTINUA

A tripulação corre apressadamente.
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INT. COFRE - CONTINUA

Todos entram nesta divisão, cujo chão possui seis 
quadrados, mais uma vez delineados por luz branca.

INT. CORREDOR - CONTINUA

A luz e som percorrem os corredores em busca dos elementos 
da tripulação. 

INT. COFRE - CONTINUA

Cada um dirige-se ao centro de um quadrado. Das linhas que 
o delimitam sobe um campo de forças. Daniel é o último a 
chegar ao seu que entretanto não parece funcionar bem, 
mostrando-se intermitente até desaparecer por completo. A 
entidade está cada vez mais próxima e Daniel cada vez mais 
apavorado. Hannah acompanha impotente e angustiada o 
desespero de Daniel. Tenta abrir o seu para ir em auxílio 
do companheiro, mas não parece ser possível. A entidade 
foca a sua atenção em Daniel que tenta a todo o custo fazer 
a sua unidade de protecção funcionar. A entidade avança 
rápidamente envolvendo Daniel na sua luz. 

CORTA PARA:

INT. ESCRITÓRIO - DIA

Daniel acorda espavorido levantando a cara do teclado do 
seu computador portátil que mostra uma página em branco. O 
seu aspecto é algo descuidado.

O escritório é pouco iluminado. Tem estantes repletas de 
livros, uma robusta secretária de madeira e um sofá com uma 
manta e uma almofada mostrando ser um frequente local de 
dormida. À sua frente encontra-se uma mesinha com várias 
embalagens de comida-rápida vazias. Está tudo um pouco 
desarrumado mas é acolhedor. 
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Daniel encontra-se assustado e com a respiração ofegante 
mas rápidamente recupera demonstrando uma certa alegria 
jovial. Pega num pequeno gravador e relata a experiência 
vivida.

DANIEL
Ahm... numa nave ou estação 
espacial... tripulação de cinco, 
não, seis pessoas. Diferentes 
nacionalidades. Estão juntas há 
muito tempo. Um amor que não pode 
acontecer. Tensão de parte de 
algumas. Convivem. Convivem 
mecânicamente. São interrompidas 
por um alarme que avisa que algo 
se aproxima. São conduzidas a uma 
sala que os pode proteger de 
alguma maneira. Mas não está a 
funcionar bem. Alguém fica para 
trás. 

(pausa)
É esta a personagem principal.

Ao longo da descrição vão-se vendo vários pormenores 
presentes na sala. Começando por prémios literários, 
artigos de revistas e jornais aclamando Daniel como 
escritor. Em partes mais obscuras outros jornais e revistas 
atestam obras falhadas e uma menor regularidade e 
capacidade criativa do escritor.

Daniel parece inundado por uma nova energia e confiança, 
decidindo pôr mãos à obra de imediato. Pega no gravador 
para ouvir o seu relato. Carrega no play. Após a audição de 
algumas das suas palavras estas são cortadas pelo SOM DA 
ENTIDADE. Daniel surpreendido pára a reprodução. Volta a 
passá-la uma e outra vez. Para além da surpresa e temor, o 
som parece afectá-lo físicamente. 
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Passa as mãos pela cara e olha para o sofá. Faz uma careta 
para recuperar alguma lucidez. Fecha o seu portátil e sai.

Ouve-se o som de um CHUVEIRO.

Daniel pega no portátil e no gravador e sai.

EXT. RUA - FIM DE TARDE

Daniel percorre uma rua movimentada. Entra num café.

INT. CAFÉ - FIM DE TARDE

O café econtra-se meio cheio. É acolhedor e transmite uma 
sensação de conforto. Predominam as madeiras e cores 
quentes. Daniel escolhe uma mesa ao centro. Tem um ar 
apreensivo. Após um momento pensativo decide retomar o 
trabalho. Abre o portátil e prepara-se para retomar a 
audição da gravação. Mais uma vez, pouco depois do início 
da reprodução, ouve-se o som da Entidade. O semblante de 
Daniel fica ainda mais carregado. A sua angústia é visível. 
Tenta alargar a roupa e respira fundo. Repousa a cabeça 
numa mão enquanto olha com a testa franzida para o gravador 
em cima da mesa. 

Hannah entra no café, algo inquieta e tímida olhando para 
todo o lado. Daniel acena-lhe assim que a vê. Mais 
descansada, junta-se a ele. Daniel pega-lhe na mão e juntos 
pressionam o botão play e ambos ouvem o mesmo som 
característico. Hanna, como que pronta a aceitar o seu 
destino, acena afirmativamente com a cabeça a Daniel. Este 
não se mostra tão convencido, acenando-lhe nervoso, 
negativamente. Hannah solta uma lágrima e abandona o café. 
Após a sua saída o som volta aos poucos mesmo sem ser 
reproduzido pelo gravador. Da boca de todos os presentes 
parecem sair fragmentos daquele ruído. A própria luz está 
cada vez mais forte ao ponto de causar a Daniel cegueira, 
envolvendo-o na sua intensidade.

CORTA PARA:
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INT. COFRE

Os olhos de Daniel são iluminados por Alessandro que os 
examina com uma pequena lanterna. A seus pés jaz Hannah. 
Ambos se encontram completamente paralisados, com as faces 
aterradas, mas conscientes.

Alessandro toma os sinais vitais, dos dois acenando 
negativamente e com ar pesaroso para a restante tripulação.

Ada desfaz-se em lágrimas. Johan abraça-a tentando confortá-
la.

Guy, que observava à distâcia aproxima-se e de forma 
sentida fecha os olhos de Hannah e Daniel.

Ada abandona o cofre rápidamente num misto de raiva e 
tristeza.

EXT. ESPAÇO

A Lemuria desloca-se lentamente pelo espaço.

INT. CORREDOR

Ada e Johan carregam Hannah pelos corredores da Lemuria, 
levando-a para... 

INT. CÁPSULA DE FUGA

A cápsula de fuga é de tamanho reduzido. Consiste apenas de 
um divã alcochoado e, ao fundo, um simples e reduzido 
painel de instrumentos. Ada e Johan trazem Hannah para 
dentro, onde já se encontra Daniel. Ada deita-os de lado e 
de frente um para o outro. Coloca a mão de Hannah sobre a 
cintura de Daniel e a mão deste sobre a face de Hannah. 
Após uma despedida sentida, Ada e Johan abandonam a 
cápsula.
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EXT. ESPAÇO

A pequena cápsula separa-se da Lemuria. Acompanhamos muito 
lentamente a sua viagem para o infinito.

A cápsula é completamente iluminada pela luz da entidade. 
Ouve-se o seu som característico.

FADE PARA 
BRANCO:

FADE IN:

EXT. CAMPO FLORIDO - DIA

O campo florido apresenta erva até à altura da cintura e 
flores espalhadas pelo meio destas. Mostra-se colorido e 
solarengo, luminoso, quase onírico nos seus tons de luz 
rosa e laraja suave. Hannah corre com os seus olhos 
perdidos no horizonte. Finalmente pára, caindo de joelhos. 
Da sua face caem duas suaves lágrimas. Daniel chega e 
coloca-lhe a mão no ombro, ajoelhando-se de seguida ao lado 
dela. O ruído da entidade vai-se tornando presente. Deitam-
se de lado e de frente um para o outro. Daniel coloca a sua 
mão sobre a face de Hannah, que pousa a sua mão na cintura 
dele. Exactamente a posição que Ada os tinha colocado na 
cápsula. Beijam-se ternamente. 

FIM.

7.


