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Seth Dyson trocou um olhar com Bozóki Emese e com o cardeal
Panunzio, como se quisesse saber quem daria a notícia ao acadêmico
português. Foi o secretário de Estado da Santa Sé, afinando a voz, que
assumiu a responsabilidade.

“Sabe, professor Noronha, esta reunião foi convocada porque
recebemos um sinal.”

“Um sinal?”
Um sorriso nervoso formou-se por momentos nos lábios do

número dois do Vaticano, como se ele próprio ainda tivesse
dificuldade em acreditar no que se preparava para anunciar.

“O ET contatou-nos.”



Às minhas três mulheres,
Florbela, Catarina e Inês



Aviso

A informação científica
apresentada neste romance

é verídica



Há mais coisas no céu e na terra, Horácio,
do que as sonhadas na tua filosofia.

SHAKESPEARE, Hamlet



Prólogo

Um remoinho de areia passou como um pião, varrendo o solo árido do
planalto como uma vassoura fantasma. O vento soprava forte, descendo dos
picos nevados da serra para sacudir os ciprestes vermelhos e perfumar o ar
com um aroma suave a sálvia; seria agradável, não se desse o caso de a
nortada vir fria e a poeira que ela levantava se abater sobre a floresta de
antenas como uma praga.

Sentado com os pés sobre a secretária, Thomas Quinn desviou o olhar
da janela e pousou-o com desânimo sobre a resma de folhas que segurava
nas mãos. Fez um esforço para reprimir um bocejo; teria de passar as horas
seguintes a verificar todos os dados ali impressos e não sentia a mínima
disposição para o fazer.

Ah, como tudo aquilo era um tédio!
Apetecia-lhe sair e meter-se no carro, apanhar a autoestrada I-5 e ir a

Redding distrair-se. Visitaria uma livraria, passaria por um bar, veria umas
garotas. Ou, melhor ainda, percorreria os quase quinhentos quilômetros até
São Francisco e em Fisherman’s Wharf poderia deliciar-se com um
suculento caranguejo num dos restaurantes de Pier 39. Depois iria comer
um gelado de chocolate em Ghirardelli Square.

Mas não. Em vez de frequentar sítios agradáveis, ali estava ele
encerrado num cubículo deprimente em Hat Creek a retomar o enfadonho
ritual diário de escrutinar a informação registada no computador com as
observações feitas durante a noite. Mirou os dados impressos no papel. A
sequência de números era simplesmente fastidiosa e, tinha a certeza, não
conduziria a lado nenhum. Não só nunca havia ali nada de relevante como
aquela informação era transmitida em tempo real para o Instituto SETI e
para a Universidade de Berkeley, onde podia ser monitorizada com todo o
conforto. Que disparate ter-se deixado desterrar naquele buraco!

Tudo por causa do seu estúpido sonho de juventude, claro. Passara a
adolescência em Inglaterra a devorar os velhos livros de ficção científica de
Robert A. Heinlein, Ray Bradbury e Arthur C. Clarke que o avô guardara
numa estante do sótão e a consumir na televisão antiguidades como Star



Trek e Star Wars e outras balelas do tempo dos pais. A verdade é que a
magia do universo e dos seus mistérios se lhe entranhara na pele pelo fio
daquelas páginas amareladas pelos anos e das imagens datada dos antigos
filmes e séries. Fora justamente por causa da paixão que assim nascera que,
quando estava a terminar o curso em York, se candidatara a um estágio no
Instituto SETI.

No dia em que recebera a resposta positiva, alguns meses antes, sentira
uma alegria indescritível. Imaginara-se à frente de um grandioso projeto de
comunicação interestelar, uma espécie de capitão Kirk ou Mr. Spock ou até
um Luke Skywalker desbravando o desconhecido sideral. Mal podia esperar
pelo grande momento. Uma vez o curso concluído, lançara-se na aventura.
Metera-se num avião, cruzara o Atlântico, atravessara a América e
desembarcara na Califórnia com os olhos a brilhar de sonhos e a bagagem
carregada de ilusões.

A realidade, contudo, revelou-se bem menos épica do que a fantasia
juvenil. Os burocratas do Instituto SETI aproveitaram-se da sua
ingenuidade e voluntarismo, e sobretudo de desconhecer a América, para o
despachar para Hat Creek com o argumento de que era ali que a verdadeira
ação decorria. Ele, parvo, acreditara. Logo que ali chegou percebeu que fora
enrolado e iria passar o verão inteiro num planalto perdido da Califórnia a
escrutinar listas infindáveis de dados vomitados por computadores. Dia
após dia após dia, sempre a mesma coisa, uma imbecilidade infinita de
números ininteligíveis que tinha de verificar à procura de um padrão, de
uma anomalia, de uma sequência que não fosse aleatória.

Desviou de novo o olhar para a janela, não para se certificar de que o
remoinho de poeira ainda por ali girava, mas para espreitar as dezenas de
discos das antenas que perscrutavam o céu como sentinelas silenciosas. O
Observatório de Rádio de Hat Creek albergava o Allen Telescope Array,
uma rede de escuta astronômica que pertencia ao Instituto SETI e fora
financiada por um dos fundadores da Microsoft. Em vez de usar uma única
antena gigante, o projeto envolvia quarenta e duas antenas pequenas, e
sobretudo baratas, a operar em rede e a cobrir em simultâneo múltiplas
frequências de rádio, dos 0,5 aos 11,2 gigahertz. O lugarejo era tão remoto
que oferecia a vantagem adicional de diminuir os riscos de interferência de
emissões humanas.

Seria possível que aquilo alguma vez resultasse e os radioastrônomos
fossem mesmo capazes de escutar alguma coisa? Não lhe parecia. A



verdade é que no seu íntimo já perdera a fé. Os sonhos haviam sido
desfeitos pela realidade. Se ao fim de tantos anos, décadas até, nada fora
captado, o que se deveria concluir? Que os extraterrestres estavam amuados
e não queriam falar com ninguém?

Mergulhou enfim nas folhas e estudou os números ali impressos. Como
não era difícil adivinhar, a sequência do dia mostrava-se aleatória e
perfeitamente anônima. Nada se destacava. Apenas números atrás de
números, sem ordem aparente, mero produto da radiação cósmica de fundo
ou da atividade normal das estrelas e buracos negros e galáxias para onde as
antenas se direcionavam em busca de algo diferente. Uma após outra, as
folhas debitadas pela impressora registavam os sinais de rádio emitidos por
pulsares, quasares e demais objetos siderais, no caos aparente do universo.

Irritado e desencantado, atirou as folhas ao chão numa fúria.
“Blast it!”
Os papéis espalharam-se e Thomas, a frustração já descarregada,

dobrou-se para os apanhar.
“Tommie?”, chamou uma voz. “Aconteceu alguma coisa?”
Era Leonard Pinker, o radioastrônomo que dirigia o Allen Telescope

Array.
“Não é nada, Leo”, desculpou-se o estagiário, tentando apanhar

apressadamente as folhas antes que o chefe o visse naqueles preparos. “Fui
eu que deixei cair uma coisa.”

O vulto redondo de Leonard apareceu à porta. O responsável do projeto,
um homem de meia-idade calvo com um corpo enorme e barba grisalha,
segurava um mug de café com um logotipo do SETI. Encostou-se à
ombreira e contemplou a imagem de Thomas ajoelhado no chão a recuperar
os papéis dispersos pelo soalho.

“É frustrante, eu sei”, reconheceu Leonard num tom compreensivo. “Já
ando nisto há muitos anos e ainda me enervo. Há momentos em que me
apetece largar tudo e ir-me embora.”

“Por que não vai?”
“Isto é um jogo de paciência, Tommie. Temos de ter consciência de que

se podem passar décadas e décadas sem apanharmos nada relevante. Mas
quando captarmos algo... será extraordinário. Quero participar nessa
descoberta. É isso que me faz ficar.”

O estagiário acabou de empilhar as folhas, pôs-se de pé e encarou o
chefe. Uma coisa que lhe agradava na América era a informalidade nas



relações de trabalho, em flagrante contraste com o que se passava na
Europa. Leonard era o seu chefe, mas não se dava ares de importância e
pedira até para ser tratado por Leo. Isso encorajava-o a expressar as suas
opiniões de maneira mais aberta.

“Eu sei, eu sei. Mas...”
Deixou a frase pendurada.
“Mas o quê?”
“O problema não é esse, Leo.”
“Então qual é?”
O jovem britânico hesitou antes de fazer a pergunta.
“Onde estão eles?”
“Eles?”
Thomas fez um gesto para cima.
“Eles.”
Percebendo a pergunta, o responsável do Allen Telescope Array

bebericou um trago do café que trazia no mug e respirou fundo.
“Ah, eles.”
“Sim, onde estão? O universo é enorme e muito antigo. Mais de treze

mil milhões de anos. Ora aqui na Terra a vida precisou de uns três a quatro
mil milhões de anos para desenvolver uma inteligência tecnológica. Uns
dez mil anos bastaram para os seres humanos chegarem à Lua. A tecnologia
está sempre a avançar e o progresso tem uma taxa de crescimento
exponencial. Há um Século as pessoas ainda usavam o telégrafo, a principal
fonte de energia era a lenha e o carvão, e viajava-se a cavalo ou em coches.
Agora estamos em rede pela Internet, temos telemóveis com GPS, há
cidades com milhões de pessoas iluminadas por energia nuclear e vamos
para toda a parte de automóvel ou de avião. Se isto tudo aconteceu num
único Século, Leo, diga-me como será daqui a um milênio ou um milhão de
anos.”

“O céu é o limite.”
“O desenvolvimento será incrível. Ter-nos-emos decerto já espalhado

por algumas estrelas. Se ainda existir, daqui a um milhão de anos a
humanidade será irreconhecível.”

“Isso é garantido. E então?”
“Pense na dimensão do universo, Leo. Só a nossa galáxia tem

quatrocentos mil milhões de estrelas, talvez mais, e é apenas uma entre
milhões e milhões de galáxias. Partindo do princípio da mediocridade, não



somos especiais e a nossa situação é comum no universo, portanto deve
haver milhões e milhões de planetas com vida por toda a parte.
Imaginemos, numa estimativa muitíssimo conservadora, uns dez ou vinte
mil planetas onde a vida apareceu e se desenvolveu como na Terra, só que
um ou dois mil milhões de anos mais cedo que aqui. Em quatro mil milhões
de anos essa vida pode evoluir no sentido de uma espécie capaz de viajar no
espaço, exatamente como nós. No fim de contas, todos os pardais nascem
num ninho mas vem o dia em que o abandonam. Chegará o momento em
que essas civilizações extraterrestres sairão dos seus planetas, seja por mera
curiosidade, seja porque esses planetas se tornarão inabitáveis como daqui a
uns milhões de anos inevitavelmente acontecerá à Terra. Estou certo?”

O rapaz andara a estudar a lição, pensou Leonard, divertido. Os dados
factuais eram corretos e o raciocínio impecável.

“Certíssimo.”
“O que poderá fazer uma civilização que tenha mil milhões ou dois mil

milhões de anos de avanço sobre nós?”
“Bem... pode ir a toda a parte, suponho eu. Com dois mil milhões de

anos de avanço sobre nós, uma civilização extraterrestre tem decerto
capacidade para desenvolver uma tecnologia formidável, tão avançada que
a nós nos parecerá magia pura.”

O estagiário desviou por momentos o olhar para a janela.
“Às vezes, como não tenho aqui nada para fazer à noite a não ser

pensar, ponho-me a fazer contas. Se uma civilização conseguir expandir-se
a um décimo da velocidade da luz até a estrela mais próxima, num milhão
de anos colonizará toda a galáxia. Mesmo que essa expansão seja mais
lenta, conseguirá fazê-lo em algumas dezenas de milhões de anos, sessenta
milhões no máximo. Até pode parecer muito à nossa escala, mas sessenta
milhões de anos são um piscar de olho à escala do universo. Se o universo
já existe há mais de treze mil milhões de anos, houve tempo mais que
suficiente para as galáxias serem colonizadas por civilizações
extraterrestres muito avançadas, não é verdade? Nesse caso o universo está
cheio de civilizações. Os extraterrestres já tiveram ampla oportunidade para
se desenvolverem e chegarem a toda a parte. Correcto?”

“Suponho que sim.”
O estagiário apontou para o chão.
“Incluindo à Terra.”
Leonard voltou a engolir um trago de café.



“E então?”
Com um semblante inquisitivo, Thomas fez um gesto a indicar o espaço

para lá da janela.
“Se assim é, onde diabo estão eles?”
A pergunta deixou o responsável do Allen Telescope Array

desconfortável; o problema que lhe estava a ser apresentado era conhecido
entre os cientistas como o paradoxo de Fermi e até o momento ninguém o
conseguira explicar. Pousou o mug numa mesa e, cruzando os braços, fitou
o estagiário.

“Não vás por aí, Tommie.”
Thomas apontou para os computadores que nesse instante estralejavam

com os dados recolhidos pelos radiotelescópios do Observatório de Hat
Creek.

“Se o universo está cheio de vida, onde estão os extraterrestres?”,
insistiu o rapaz. “Porquê este silêncio? Porque não os vemos? Porque não
os ouvimos? Porque não sabemos deles, apesar de os procurarmos que nem
doidos?”

“Sabes, Tommie, isto não é assim tão simples”, argumentou Leonard.
“Mesmo havendo muitas civilizações, o universo é de tal modo vasto que
apenas conseguimos perscrutar uma ínfima parte do espaço que nos rodeia.
Além disso, as civilizações extraterrestres podem não estar a fazer
permanentemente emissões. É possível que andemos a escutar uma estrela
com planetas onde haja civilizações instaladas mas elas não estejam a
emitir. Se calhar, quando viramos os radiotelescópios noutras direções,
essas civilizações emitem sinais e acabamos por não os captar. Há milhares
de razões possíveis para não termos encontrado nada até agora, pelo que
não devemos ir por esse caminho de perda de fé. Isto é como procurar uma
agulha num palheiro.”

“Ou se calhar no palheiro não existe nenhuma agulha...”
“Claro que existe.”
“Se não estamos a ouvir nada, Leo, é talvez porque não há nada para

ouvir. Não há vida alienígena. Não há civilizações extraterrestres. Não há
nada. Estamos sozinhos. Lá dizia Occam: a explicação mais simples tende a
ser a verdadeira. Não ouvimos nada porque não há nada para ouvir.”

“Disparate!”
“Acha?”



“A acreditar no princípio da mediocridade, o nosso planeta nada tem de
especial, é apenas um igual a muitos. Se existe vida neste planeta é porque a
vida é normal no universo. Se existe vida inteligente e consciente neste
planeta é porque a vida inteligente e consciente é normal no universo. Não
somos especiais, somos típicos. A história da ciência assenta nesse
princípio elementar.”

Thomas indicou as folhas que tinha nas mãos.
“Então onde estão eles?”
“Não sei. Se calhar não viajam. Se calhar estão todos à escuta e

ninguém emite nenhum sinal. Se calhar essas civilizações comunicam de
formas diferentes daquelas que usamos para tentar captá-las. Se calhar não
procuramos durante tempo suficiente. Se calhar eles já nos encontraram
mas por algum motivo não querem que os encontremos. Sei lá, há tantas
possibilidades... Estamos a trilhar caminhos novos, Tommie. Temos de ser
pacientes e perseverantes. Um dia algo acontecerá.”

Sentindo-se desalentado, o jovem inglês deixou-se cair pesadamente na
cadeira e deitou uma olhadela às folhas que mantinha nas mãos. Havia
muito trabalho pela frente, era jovem e já perdera a fé. O que diabo estava
ele ali a fazer? Não seria melhor regressar à sua York natal? Porque
esbanjava o verão naquele recanto remoto da Califórnia? Olhou para os
radiotelescópios que se estendiam lá fora pelos terrenos do Observatório de
Hat Creek e a seguir para as telas dos computadores que na sala de controle
dos radiotelescópios registavam os sinais de rádio que as antenas gigantes
iam captando.

Abanou a cabeça.
“Este silêncio é ensurdecedor.”
A noite caiu de mansinho. Depois de terminar um relatório de contas

destinado à fundação que financiara a construção do Allen Telescope Array,
Leonard fechou o seu laptop pessoal e saiu do gabinete em direção à
cozinha. Apetecia-lhe um café.

Ao passar pela sala de controle dos radiotelescópios espreitou Thomas,
que ainda tentava verificar os dados das escutas mas já cabeceava de sono.
Ficou a observá-lo como se se revisse nele, só que umas décadas mais novo.
Também ele tivera naquela idade grandes sonhos e também ele fora
assaltado por uma crise de fé. Os momentos de dúvida eram normais para
quem trabalhava no SETI, como Leonard sabia perfeitamente. Ele próprio,
apesar de se esforçar por parecer confiante, sentia-se desanimado por, após



tantos e tantos anos de escuta dos céus, nada ter sido encontrado. Corrigiu-
se. Em bom rigor, não era bem assim. Na verdade alguma coisa já havia
sido descoberta, mas as escutas suspeitas não eram absolutamente
conclusivas e por isso não valia a pena pensar nelas.

Para os efeitos necessários, o rapaz tinha razão; estavam de fato diante
do grande silêncio. Sempre que pensava nisso, contudo, recordava o
princípio da mediocridade e isso dava-lhe forças. Se a Terra era um lugar
típico, conforme requerido por esse princípio elementar da ciência que
vinha do tempo de Copérnico, a vida, incluindo a vida inteligente e
consciente, era igualmente típica, e portanto estava disseminada pelo
universo.

Urgia dar ao estagiário uma injeção de crença. Ninguém trabalha bem se
não acreditar no que faz.

“Sabes do que precisas, Tommie?”
Ao aperceber-se da presença do chefe, o jovem britânico levantou os

olhos dos papéis.
“De me ir embora daqui?”
“De um café.”
“Oh. Isso não me consola a alma.”
“E umas férias para ires a Frisco ou a LA? Consolavam-te?”
A ideia de ir a São Francisco e a Los Angeles teve em Thomas um

efeito eletrizante. Endireitou-se, esperançado, e fitou-o com expectativa.
“Está a falar a sério?”
Leonard sorriu e não respondeu, deixando o estagiário na dúvida. Saiu

da sala de controle dos radiotelescópios e retomou o caminho para a
cozinha.

“Vou fazer-te um café bem quentinho.”
Thomas voltou a afundar-se na cadeira, deprimido. Hat Creek parecia-

lhe cada vez mais uma prisão e não via maneira de nos próximos tempos
sair dali. Teria de ter paciência.

Resignando-se, recomeçou a analisar os dados recolhidos ao longo da
noite, a sequência aleatória de algarismos que, sabia de antemão, não o
levaria a sítio nenhum. O dia fora longo e passara demasiado tempo a
escrutinar aqueles valores. Já se sentia cansado. Ao fim de menos de dois
minutos os olhos recomeçaram a fechar-se e, sem dar por isso, deslizou para
o sono.



Lá fora, seguindo um movimento pré-programado, os radiotelescópios
iniciaram nesse momento uma rotação automática, girando alguns
centímetros num movimento sincronizado, como baleias guiadas por um
coreógrafo invisível num balé silencioso, até apontarem para um novo
quadrante do firmamento e recomeçarem a escutar.

Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Acordou, estremunhado, e olhou para as telas sem perceber o que se

passava.
“O que... o que...”
Thomas forçou-se a parar para reordenar os pensamentos. Adormecera

por momentos e um dos computadores parecia apitar. Seria a máquina a
anunciar que o café estava pronto?

Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
“Tommie?!”, chamou Leonard à distância, evidentemente na cozinha.

“Cappuccino ou descafeinado?”
O apito não vinha da cozinha, mas do computador. O estagiário arrastou

a cadeira para junto da máquina e estudou a tela. Era um alarme disparado
por um algoritmo inserido no sistema para chamar a atenção para sinais de
rádio que fugissem ao normal.

Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
“ What the fuck?!”
“Descafeinado?”
O alarme era insistente e o estagiário interrogou-se sobre a sua causa.

Seria um pulsar? Estudou a assinatura do sinal e pareceu-lhe diferente do
que seria de esperar num pulsar, cujas emissões tinham um ciclo muito
preciso, que podia ir de milissegundos a alguns segundos. No entanto, ali
estava o alarme a denunciar um sinal anômalo na emissão cósmica captada
pelas antenas.

“Leo?”
O responsável do Allen Telescope Array respondeu-lhe, ainda à

distância.
“Então como é? Cappuccino ou descafeinado?”
“Leo, venha cá.”
“Hã?”
“Venha cá!”, gritou desta vez. “Já!”
Depois de um breve silêncio, escutaram-se passos em crescendo e

Leonard apareceu na sala de controle das antenas com uma expressão



inquisitiva.
“Aconteceu alguma coisa?”
Thomas fez um gesto para a tela.
“O que é isto?”
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
O radioastrônomo aproximou-se do computador.
“Damn! Outra vez!”
“O que aconteceu?”
“O alarme”, esclareceu Leonard. “Disparou.”
“Isso vejo eu.”
O chefe parecia mais aborrecido que excitado.
“Não te preocupes, Tommie. Volta e meia o alarme dispara e lança uma

confusão danada. É uma chatice.”
“Mas... enfim, se o alarme toca, não acha que pode ser importante?”
O responsável do Allen Telescope Array bufou, rendendo-se à

evidência. Não podia ignorar o apito ininterrupto. Sentou-se diante do
computador.

“Trata-se seguramente de um problema nos instrumentos”, explicou.
“Às vezes acontece. Este material é muito delicado e com o vento tão forte
lá fora basta uma rajada mais rija e... tumba!, lá temos uma avaria.” Indicou
a informação técnica que enchia a tela. “Ora vê lá se existe por aí um aviso
qualquer de mau funcionamento do sistema.”

Thomas analisou a informação.
“Não vejo nada. Parece tudo normal.”
“Então é um telemóvel”, considerou. “No ano passado o alarme soou

duas vezes. Uns tipos saíram da I-5 e passaram por aí enquanto telefonavam
às namoradas. Os sinais foram captados pelas antenas e... e acabou tudo
com uma trapalhada igual a esta.”

“Um telemóvel?”
“Sim, um simples telemóvel. Acreditas?” Apontou para a janela. “Ora

vê lá se vai alguém a passar lá fora.”
O estagiário aproximou-se do vidro e espreitou o exterior; estava tudo

escuro, a não ser as lâmpadas que assinalavam a presença dos
radiotelescópios. Não se via nenhuma luz em movimento na zona onde se
situava a estrada que ligava à I-5.

“Não vejo ninguém”, disse. “É a pasmaceira do costume.”
Leonard cofiou pensativamente a barba.



“Hmm... também podem ser sinais de satélites. Ou até de radares. Não
seria a primeira vez, sabes?”

Thomas regressou para junto do chefe.
“Tinha ideia que temos um software instalado nos computadores para

filtrar os sinais emitidos pela tecnologia humana e impedir os falsos
alarmes...”

“Sim, é verdade. Mas, como vês, o filtro informático não é perfeito. Às
vezes passam umas coisinhas.”

“Então o que fazemos?”
O radioastrônomo já matraqueava o teclado com instruções.
“Chamamos o Fred Astaire.”
“Perdão?”
“Pomos as antenas a dançar.”
“A dançar?”
Depois de inserir todos os dados, Leonard carregou no botão Enter e à

distância olhou pela janela para os radiotelescópios que se estendiam pelo
planalto. Ato contínuo, as grandes antenas começaram a girar e nesse
momento o silêncio impôs-se.

O responsável do Allen Telescope Array ficou intrigado.
“Hmm...”
“Era mesmo um falso alarme.”
O chefe coçou a careca, não muito convencido.
“É estranho...”
“O quê?”
“O alarme ter-se calado.”
“E então?”, admirou-se Thomas. “Se era falso alarme, parece-me

normal que tenha parado.”
Leonard voltou a debruçar-se sobre o teclado e digitou novas instruções.

Quando terminou e carregou no Enter, as antenas lá fora giraram de
regresso à posição anterior.

Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
O alarme disparou de novo.
“Shit!”
“O que se passa, Leo? Alguma coisa errada?”
O chefe indicou a tela.
“Não vês? O alarme voltou.”
“Sim, claro. E depois?”



“No caso de ser algo aqui na Terra, o alarme não se calaria com um
simples movimento da antena, percebes? O fato é que os radiotelescópios
apontaram para um ponto do céu e o alarme disparou. Desviei as antenas e
o alarme calou-se. Se fosse um tele- móvel ou uma simples avaria,
continuaria a soar, porque o sinal do telemóvel não está num ponto único do
céu e a avaria não desaparecia só porque as antenas se tinham mexido.
Agora as antenas voltaram ao ponto inicial e o alarme recomeçou. Significa
que há mesmo alguma coisa lá em cima a emitir numa frequência de rádio.”

“Lá em cima, onde?”
“No espaço.”
“Um satélite?”
“Sim, claro.”
“Americano?”
Intrigado, Leonard estudou os dados na tela, centrando a atenção numa

informação em particular. As coordenadas com o ponto no firmamento de
onde vinha o sinal.

19h 06m 56.40s, -27°, 40' 13.51”
Tomou nota. A seguir foi buscar um mapa do firmamento, estendeu-o

no chão e, debruçando-se sobre ele, identificou as coordenadas. Ao
localizar o que procurava, estremeceu.

“Jeez!”
“O quê?”
Apontou para um ponto no mapa.
“Estás a ver o... o... a... estás a ver a...”
“O quê? O que aconteceu?”
Sem perder tempo, Leonard dedilhou o teclado e uma sequência de

letras e algarismos apareceu no computador.
PSR J1748-2446ad
Obedecendo à instrução, algumas das antenas de Hat Creek localizaram

no céu o sinal solicitado. A seguir o responsável pelo observatório tirou o
telemóvel do bolso e, a tremer, procurou um nome na memória e carregou
no botão de chamada. O sinal soou quatro vezes antes de uma voz feminina
aparecer em linha num tom preguiçoso.

“Está sim?”
“Cynthia? És tu?”
“Quem fala?”
“Sou eu, Leonard Pinker. Califórnia.”



“Fuck, Leo! la deixando cair o telemóvel à água.”
“Perdão?”
“Estou na água, mate. Faz aqui um calor infernal e meti-me na

piscina.”
“Desculpa, mas preciso de saber uma coisa com urgência. Ainda estás

em Parkes?”
“Onde querias que estivesse?”
“Na cidade ou no observatório?”
“Sabes muito bem que vivo no observatório, Leo. Vá, diz lá o que

queres.”
“Podes verificar uma coisa, por favor?”
“Desembucha.”
“Estou a receber um sinal aqui em Hat Creek e vem do espaço. Preciso

de saber o que é.”
“Já mexeste as antenas?”
“Sim. Quando saiu do alvo, o alarme calou-se. Quando regressou ao

alvo, voltou a disparar. Não é nenhuma avaria nem um sinal de telemóvel. É
algo que está no espaço.”

“Então é um satélite.”
“Bem... com certeza. Mas como sabes o protocolo obriga-me a

confirmar. Preciso de um radiotelescópio noutro continente para fazer a
triangulação e determinar a altitude da fonte do sinal. Podes fazer-me isso?”

A voz do outro lado da linha suspirou.
“Ouve, Leo, isso não pode esperar meia horita? É que a água está tão

boa e...”
“Sabes perfeitamente que não. O sinal pode desaparecer, como

aconteceu em situações idênticas no passado. Além do mais, estou a seguir
o protocolo e tu também tens de o seguir. Preciso de fazer a triangulação
antes que o sinal desapareça. Vá lá, despacha-te.”

Novo suspiro do outro lado, este de resignação.
“Está bem, está bem. Deixa-me ao menos vestir o robe, damn it. Se o ET

me vê nesta figura, tem uma síncope.”
Fez-se silêncio na linha. Leonard aguardou alguns instantes, mas o

mutismo prolongou-se tanto que a certa altura ficou com a impressão de
que a chamada tinha caído.

“Cynthia?”



“Bloody hell, Leo!”, protestou a voz no outro lado da linha. “Uma
mulher já não pode vestir-se sem que a interrompam?”

“Desculpa, é que ficaste um bocado sem dizer nada e tive medo que a
linha tivesse ido abaixo.”

“Ainda aqui estou, como vês.” Ouviram-se uns sons abafados. “Olha lá,
em vez de estares aí agarrado ao telefone sem fazer nada, porque não me
mandas as coordenadas que queres verificar? Sempre ias adiantando
trabalho.”

“Tens papel e caneta?”
“Estou a vestir-me, Leo.”
“Então como é que...”
“Nunca ouviste falar numa coisa chamada email? Acaso essa invenção

já chegou à América?”
Sempre irritável, aquela Cynthia, pensou Leonard. Talvez tivesse falta

de homem. Era uma mulher dedicada ao trabalho, talvez demasiado
dedicada. Em vez de se casar com um homem casara-se com a ciência e
isso às vezes refletia-se numa certa instabilidade emocional.

O responsável do Allen Telescope Array voltou-se para Thomas e
apontou para os dados expostos na tela do computador que fizera soar o
alarme.

“Tommie, envia estas coordenadas para a Cynthia 0’Leary, no
Observatório Parkes, na Austrália.” Apontou para o placard fixado na
parede. “O endereço de email dela está ali afixado.”

“É para já.”
Enquanto o estagiário digitava as coordenadas e as remetia para a

Austrália e no outro lado da linha Cynthia se encaminhava para o
computador que controlava a antena de Parkes, que se tornara famosa em
1969 por ter sido a principal antena de recepção das comunicações da
Apollo XI durante o primeiro passeio pela Lua, Leonard sentou-se diante do
computador do Allen Telescope Array e verificou os dados. Se o alarme
fora ativado por um sinal recebido pelas antenas de Hat Creek, que sinal
seria esse? Talvez se estudasse as suas características se poupasse a
canseiras inúteis. O satélite artificial era de fato a explicação mais provável.
Muitos falsos alarmes do SETI tinham justamente a ver com sinais emitidos
por satélites colocados em órbita pelos próprios seres humanos e que de
alguma maneira passavam pela rede de filtragem do sistema de



computadores, desencadeando aqueles alarmes que depressa se revelavam
falsos.

Depois de o responsável do Allen Telescope Array inserir no
computador algumas instruções simples, o algoritmo que ativara o alarme
revelou o sinal que captara. Na tela apareceu uma sequência de pontos que
parecia não ter qualquer significado. Após analisá-los, Leonard decidiu
convertê-los em sons. Digitou mais instruções e, quando carregou no Enter,
o alto-falante do computador começou a emitir uma sucessão de bips
intercalados por curtas pausas.

... ti-ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti. Ti. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti-ti-ti- -ti. Ti-ti-
ti. Ti. Ti-ti...

“Que raio é isso?”
“O quê?”
Era a australiana que respondia.
“Não é contigo, Cynthia”, desculpou-se. “Estava pensando em voz

alta.”
“No worries, mate”, foi a resposta. “Já estou diante do computador

digitando as coordenadas que me mandaste. É só um momento.” Fez uma
pausa. “Olha lá, qual é o outro radiotelescópio que estás usando?”

“O meu, aqui em Hat Creek.”
“Sabes bem que para fazer uma triangulação precisas de três

radiotelescópios, Leo. Qual é o terceiro?”
“Estou usando o PSR J1748-2446ad.”
“O pulsar de Sagitário?”
“Esse mesmo. Com o teu telescópio e o pulsar como fonte fixa no

espaço, consigo uma triangulação perfeita.”
“Excelente ideia. Acho que... olha, já está!”
“Estás pegando o sinal?”
“Calma. Acabei de dar ordem ao radiotelescópio para se voltar para o

ponto do céu indicado pelas suas coordenadas. Tem lá paciência, Leo. Isto
leva o seu tempo.”

“Desculpa.”
“Além do mais, não vale a pena sofreres um ataque cardíaco por causa

de um mero Sputnik, ouviste? Como já deves ter percebido, o que
apanhaste foram os russos a chatear-vos.”

“Achas?”



“Certeza absoluta. O Vladimir meteu um satélite qualquer por cima da
América e pôs-se a emitir para deixá-los histéricos. E está conseguindo.
Quem a esta hora se deve rir que nem um perdido é o presidente russo,
aquele anormal do... do...”

Agarrado ao telemóvel em Hat Creek, Leonard ouviu o que parecia uma
campainha a soar no outro lado da linha.

“Cynthia?”
“What the fuck?!”
“Cynthia? O que aconteceu?”
“Estou a captá-lo!”
Arregalando os olhos, esperando contra toda a esperança, incrédulo e

crente, o coração aos saltos de excitação, o americano pôs-se de pé.
“O sinal? Estás a captar o sinal?”
“Sim!”, foi a resposta peremptória da australiana. “Estou a captá-lo!

Conseguiste a triangulação com o pulsar?”
Leonard digitou uma ordem no teclado e de imediato o computador

cruzou os dados dos sinais de Hat Creek e Parkes com o sinal fixo de PSR
J1748-2446ad, a estrela pulsante posicionada em Sagitário. A triangulação
deu-lhe as coordenadas da fonte do sinal misterioso.

O americano ficou atônito a olhar para a resposta do computador.
“Não é um satélite!”
“Jeez, Leo!”
De certeza não era um satélite colocado no espaço sobre a América. Se

fosse, o radiotelescópio da costa leste da Austrália não teria captado o sinal
nas coordenadas que lhe enviara. Isso, e a posição dada pela triangulação
com o pulsar, significava que a fonte se situava longe da Terra.

Muito longe.
“Calma, calma!”, quase gritou Leonard, talvez mais para si próprio do

que para a sua interlocutora ou para o estagiário que o fitava com pasmo.
“Não é uma avaria, não é um telemóvel e não é um satélite. Se tu, que estás
na Austrália, também apanhas o sinal, e se o pulsar completa a triangulação
em profundidade, é porque a fonte se encontra por cima da órbita normal de
um satélite. Bem acima dela. É qualquer coisa que está nas profundezas do
espaço. Estou a pensar bem?”

“Não nos precipitemos, mate”, foi o conselho de Cynthia, também ela a
esforçar-se por reprimir a excitação. “Pode perfeitamente ser uma fonte
natural. Não te lembras quando em 1967 foram pela primeira vez captados



os sinais de um pulsar? Pensaram que era uma comunicação extraterrestre,
foi uma excitação dos demônios, chamaram-lhes os... como é que foi...?”

“Little Green Men”, disse ele. “Toda a gente conhece essa história.”
“Pois, foi isso. LGM. Depois quando se percebeu que se tratava afinal

de emissões de uma estrela de neutrões em rotação rápida, e que era um
fenômeno perfeitamente natural...”

“Isto não pode ser natural, Cynthia.”
“Claro que pode.”
“Não pode. Nem é.”
A convicção que ele pôs nas palavras deixou a australiana na dúvida.
“Como diabo sabes isso?”
“Já ouviste o sinal captado pelos radiotelescópios?”
“Não, só tenho aqui o alarme de que estamos a receber um sinal

estranho do espaço nas coordenadas que me enviaste.”
“Então vou pôr o som no meu telemóvel para o escutares. Ora ouve.”
Leonard colou o telemóvel ao alto-falante do computador de modo a

captar a sequência de bips e transmitir o som para a Austrália.
... ti. Ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- -ti. Ti-ti-

ti-ti-ti...
Voltou ao telemóvel.
“Então?”
“Parece um fucking código Morse. Tens a certeza que não estás a

apanhar um pedido de socorro do Titanic? Às tantas é o Leonardo
DiCaprio agarrado a uma boia a mandar um SOS para salvarem a
pindérica da Kate Winslet. ”

“ Engraçadinha...”
“Ouve, mate”, disse a australiana, agora a sério. “Lá porque o som é

irregular e vem pelos vistos do espaço profundo, não podemos concluir que
tem uma origem artificial. Há de certeza outros fenômenos naturais que
explicam uma coisa destas. Não nos devemos precipitar. Não te esqueças
que as descobertas excepcionais exigem provas excepcionais. Ora não vejo
aqui nenhuma prova excepcional.”

Só quando ela se calou é que Leonard voltou a falar.
“Já reparaste nas coordenadas da fonte do sinal?”
“Sim, tenho o radiotelescópio voltado para lá, conforme me pediste. ”
“Pois, mas a que ponto do espaço correspondem essas coordenadas

exatamente? Já reparaste?”



“Bem... isso ainda não vi.”
“O sinal vem de Tau do Sagitário, Cynthia. Tau do Sagitário.”
Fez-se um curto silêncio na linha enquanto a australiana digeria a

informação.
“Estás a brincar...”
“E não é tudo, Cynthia. Já olhaste para a frequência em que o sinal está

a ser emitido?”
“Uh... não.”
“É nos 1,42 gigahertz.”
“O quê!?”
“É a linha do hidrogênio!”, exclamou. “Mesmo no início do fucking

waterhole!”
“Jeez, mate!”
“Sabes o que isto significa?”
Qual o radioastrônomo, e sobretudo o radioastrônomo ligado ao

Instituto SETI, que não o sabia? Um sinal vindo de Tau do Sagitário na
banda de 1,42 gigahertz não podia de modo nenhum ser coincidência. A
linha do hidrogênio e o waterhole tinham para os elementos do SETI um
significado inequívoco.

Foi por isso só nesse instante, precisamente nesse instante, que Cynthia
0’Leary caiu em si e tomou plena consciência do verdadeiro alcance da
incrível descoberta na qual acabara de participar.

“É um sinal de vida!”



I

Com um ar irritantemente beatífico, o padre Lorenzo Bocchi apoiou os
cotovelos sobre a mesa e encarou Tomás Noronha com a segurança de
quem se sentia autorizado pelo próprio Deus Todo Poderoso a estabelecer
as condições em que a cerimônia se realizaria. Custasse o que custasse,
doesse a quem doesse, não haveria cedências.

Nem um milímetro.
“Receio bem que esta condição seja inegociável, mio figlio.”
“Mas, senhor padre, não haverá maneira de contornar isso?”, quis saber

o português. “É que não posso ficar aqui em Roma só por causa desse
curso. Tenho coisas a fazer em Lisboa.”

“Não há problema.”
A informação animou Tomás; não esperava um recuo tão fácil.
“Não?”
“Tire o curso em Lisboa.”
O historiador deixou descair os ombros em desânimo. O que procurava

eram mesmo pretextos para não fazer o curso.
“Ouça, eu não tenho vida para passar uma semana a tirar esse tal Curso

de Preparação para o Matrimônio.”
“Não é uma semana. São quatro sessões que se quiser podem decorrer

em apenas dois dias.”
“Seja o que for.”
“Ouça, professor Noronha. Este curso é necessário.”
“Mas para quê, senhor padre?”
“Para fazer os noivos refletirem sobre o noivado. Repare que não vai

dar um passo qualquer, mio figlio. Trata-se de uma união sancionada pelo
Senhor. A responsabilidade é muito grande.”

“Ora! Não preciso de um curso para saber isso...”
“Também está em questão a própria relação do casal”, apressou-se o

pároco italiano a acrescentar, sempre com enervante bonomia. “O Curso de
Preparação para o Matrimônio serve para validar as ideias e os
comportamentos do casal, ensiná-lo a dialogar e a superar os problemas,



ajudá-lo a refletir sobre as situações que possam afetar a harmonia entre
ambos, desenvolver no casal valores que promovam a estabilidade da
família e desencorajem o divórcio e o aborto, incutir o sentido de uma
paternidade consciente e responsável... enfim, o curso destina-se a garantir
que o casamento não é católico só de nome, mas também em substância.
Não basta parecer, tem de ser.”

Tomás sentiu vontade de revirar os olhos, mas conteve-se.
“Não há alternativa?”
Ao lado dele, Maria Flor remexeu-se com visível desconforto.
“Qual é exatamente o problema?”, quis saber. “O casamento católico

envolve determinadas condições, como é natural. Não queres casar
comigo?”

Ele pegou-lhe na mão.
“Claro que quero, minha flor.”
“Então vamos tirar o curso.”
“Mas é que... que...”
“Que, o quê?”
O noivo não soube o que dizer. Não tinha dúvidas de que queria casar

com Maria Flor. Amava-a e chegara a hora de assentar. O problema era
outro.

“Enfim, pergunto-me para quê tanto cerimonial, para quê fazer um
curso...”

Ela cruzou os braços e fitou-o de cabeça inclinada para o lado, como se
o medisse.

“O teu problema é o casamento ser pela Igreja, não é?”
Não podia negá-lo. Tomás nada tinha contra a Igreja, mas o fato é que

não era religioso. Pensava que Deus talvez existisse, mas não o Deus da
Bíblia nem de nenhuma outra religião. O Deus que admitia como possível
era a inteligência intencional que se encontrava por detrás da criação e do
funcionamento do cosmos, a entidade que concebera as leis do universo e as
constantes da natureza, a fonte da matemática e da física e da química, o
arquitecto que afinara as regras do universo para criar a vida, a inteligência
e a consciência e provavelmente algo mais. O Deus de Espinosa e Einstein.
Tomás Noronha era um homem de ciência e, embora não fosse imune ao
misticismo que se escondia na natureza mais profunda da realidade,
acreditava na razão e no método científico, e desconfiava das questões que
dependiam da fé e eram condicionadas por dogmas e tabus mais próprios de



sistemas obscurantistas de pensamento. Associava a religião à superstição.
Como se poderia pedir-lhe que renunciasse a essas convicções e declarasse
acreditar em algo em que manifestamente não acreditava?

Por outro lado, percebia que tudo aquilo era importante para Maria Flor.
A noiva era católica, acreditava no Deus da Bíblia, nos Evangelhos e na
ressurreição de Cristo. Se gostava dela, e gostava muito, o que lhe custava
fazer-lhe a vontade? Não viria mal ao mundo se fingisse acreditar. Gostar
de alguém é isso mesmo, é ter a capacidade e a disponibilidade de fazer
sacrifícios, de se superar e dar passos que normalmente não se dariam, até
de engolir sapos com o simples intuito de fazer o outro feliz. Custava-lhe
fingir que acreditava no sobrenatural? Sim, custava. Mas custava-lhe mais
deixar Maria Flor infeliz. Para ela o casamento pela Igreja era
evidentemente importante, ainda por cima nas circunstâncias em que estava
planeado.

Encarou o padre Bocchi e deu o seu melhor para ocultar o sentimento de
derrota que o invadia.

“Quando começa o curso?”
Percebendo o esforço do noivo, Maria Flor apertou-lhe a mão com força

e sorriu.
“Obrigada.”
O pároco italiano consultou o calendário.
“O casamento está marcado para a próxima semana, vero? Pelo menos

foi o que me indicou o secretário privado de sua santidade. A Basílica de
São Pedro já foi reservada para esse dia e sua santidade assegurou-se de que
tinha a manhã livre para oficiar a cerimônia. Benissimo! Espero que o
professor tenha a noção da suprema honra que lhe foi reservada. Não é
qualquer casamento que é oficiado pelo santo padre em pessoa, como deve
calcular.”

“É verdade.”
“Mas, não posso deixar de o reconhecer, esse privilégio é inteiramente

merecido. Os extraordinários serviços que o professor prestou à Santa
Igreja, e à humanidade, justificam-no plenamente.”

“Obrigado.”
A atenção do padre Bocchi voltou-se para o calendário aberto sobre a

mesa.
“Vamos então às coisas práticas. Normalmente o Curso de Preparação

para o Matrimônio decorre pelo menos seis meses antes da cerimônia para



que o casal faça uma verdadeira reflexão sobre o importante passo que vai
dar. Mas, considerando as circunstâncias, esse prazo não pode infelizmente
ser respeitado.”

“Assim é, de fato.”
“Como o tempo aperta, sugiro que comecem já amanhã. Serão quatro

sessões, duas de manhã e duas de tarde.”
“Muito bem”, assentiu Tomás, cruzando os braços. “Só tenho uma

dúvida, se me permite. O senhor padre não é casado, pois não?”
“Com certeza que não!”
“Então como nos pode dar conselhos sobre o casamento? O que sabe o

senhor padre sobre o assunto?”
“Nada.”
“Então de que serve o curso verdadeiramente?”
“Não sou eu quem vai ministrar o curso, mio figlio”, esclareceu o

pároco italiano com uma expressão divertida a espreitar-lhe nos olhos.
“Será um casal coordenador. Além disso, estarão presentes seis casais
animadores. Tudo gente com larga experiência do casamento, como pode
ver. Os testemunhos destas pessoas hão de guiar-vos pelo caminho.”

“Ah, está bem”, anuiu Tomás. “E onde serão essas aulas?”
O padre Bocchi fez um gesto largo a indicar o espaço em redor, como se

a resposta fosse evidente.
“Aqui no Vaticano, claro.”



II

A primeira aula do Curso de Preparação para o Matrimônio durou
quatro horas e só acabou por volta das treze. No final da sessão, e depois de
se combinar que a segunda aula começaria pelas quinze horas, os vários
casais separaram-se para aproveitar as duas horas de intervalo para o
almoço. Foi no momento em que saíam para a rua que Maria Flor, a
transbordar de entusiasmo apesar da fome, se inclinou para o noivo e lhe
segredou ao ouvido.

“E que tal se fossemos espreitar a... a capelinha?”
“Qual capelinha?”
“A nossa.”
“Estás a falar de quê? Temos por acaso alguma capela aqui em Roma

que eu desconheça?”
O olhar dela iluminou-se.
“Temos, pois. É aquela onde vamos casar. Aquela.”
Ao perceber enfim a alusão, Tomás soltou uma gargalhada.
“Ah, estou a ver!”, exclamou ele, divertido. “Pois, pois. A Basílica de

São Pedro é mesmo a nossa capelinha. Não fazes a coisa por menos.”
A expressão no rosto dela suplicava cumplicidade.
“Vamos lá?”
“Mas... ouve uma coisa, não tens fome? É que foi a manhã toda nesta

seca dos votos sagrados do matrimônio, dos valores da família e mais não
sei quê! Não vês que já está na hora do almoço? Estou com uma larica que
só visto, minha flor. Era capaz de comer um boi.”

Maria Flor fez beicinho.
“Oh, anda...”
“Está bem...”, cedeu ele. “Mas é só uma passagem rápida, ouviste? Não

te esqueças que só temos duas horas para o almoço. Logo a seguir vamos
àquela trattoria na Piazza del Risorgimento para podermos estar de volta às
três para o relambório da tarde.”

“Combinado.”



Atravessaram de mãos dadas o Cortile del Belvedere e contornaram a
basílica para poderem chegar à escadaria frontal. Os guardas suíços e os
carabinieri controlavam todos os acessos, pois a segurança no Vaticano fora
significativamente reforçada devido à permanente ameaça do terrorismo,
mas apesar disso não tiveram dificuldade em entrar no grande santuário da
cristandade.

Havia fiéis e turistas por toda a parte, como acontecia diariamente na
Basílica de São Pedro, e o casal encaminhou-se em passo decidido pelo
corredor esquerdo até chegar diante da imponente estrutura negra do
baldaquino de Bernini, por baixo do qual se abrigava o altar papal. Havia
uma vedação que impedia os turistas de se aproximarem do altar. Ambos
ficaram ali a contemplar o espaço com uma expressão entre o fascínio e a
incredulidade.

“Parece um sonho”, disse por fim Maria Flor. “Custa-me acreditar que
no próximo sábado vamos casar ali.”

“É incrível, realmente.”
Imaginaram-se lado a lado perante o altar papal, ela no enorme vestido

de noiva que trouxera de Portugal, ele de fraque, ambos diante do homem
de branco que iria celebrar a cerimônia, a basílica apinhada de convidados.

“Casados pelo papa”, murmurou a namorada com uma expressão
sonhadora a nublar-lhe os olhos, como se ainda não tivesse caído em si.
“Quem diria, hem? É verdade que todas as raparigas imaginam um
casamento de princesas, mas isto... isto é diferente.”

Tomás balançou afirmativamente a cabeça.
“Falta é saber se o papa estará cá no sábado...”
Maria Flor arregalou os olhos, alarmada.
“O que queres dizer com isso?”, perguntou. “Sua santidade pode não

estar?”
“Claro. Não sabes que ele está a visitar a Bélgica? Hoje anda por

Bruges e amanhã...”
“Mas regressa na sexta-feira”, atalhou ela. Hesitou, subitamente na

dúvida. “Ou não?”
“É o que está previsto.”
“E há alguma razão para suspeitar que esses planos sejam alterados?”
“Que eu saiba não.”
Ela ficou a olhar para o namorado, sem entender.



“Então porque estás a levantar a possibilidade de ele não regressar na
sexta-feira?”

Tomás riu-se.
“Para te pôr nervosa, claro.”
As faces de Maria Flor enrubesceram e ela fez com a mão um gesto de

quem lhe ia bater.
“Odeio-te, Tomás Noronha!”, repreendeu-o, fingindo-se furiosa. “És...

uma peste! Um traste!”
O historiador punha a mão diante da boca para ocultar o riso.
“Havias de ver a tua cara. Ias tendo uma síncope.”
“És um palerma”, disse ela, também já a sorrir. “Um tolo sem cura. Que

idiota!”
Trocaram um beijo.
“Sabes o que me apetecia agora?”
“Hmm?”
“Ferrar o dente numa calzone.”
Não se alongaram dentro da basílica. O tempo estava contado. Meteram

pelo caminho de regresso, saíram para o exterior, desceram as escadarias e
viraram à esquerda, cruzando a praça dominada pelo obelisco até enfiarem
pela Via di Porta Angélica em direção à Piazza del Risorgimento.
Caminhavam descontraidamente, de mãos dadas e sempre a provocarem-se
um ao outro, cúmplices, até chegarem à praça onde se encontrava a
trattoria favorita de ambos.

O telemóvel de Tomás tocou.
O historiador tirou o aparelho do bolso do casaco, não reconheceu o

número de chamada com indicativo de Roma e premiu o símbolo verde da
tela.

“Está lá?”
“Prego, poderia ter uma palavrinha com o professor Noronha?”
Era um homem que falava com o característico sotaque cantado dos

italianos.
“Sou eu.”
“Salve, professor! Sou o padre Renzo di Fredo, o secretário particular

de sua eminência, o cardeal Paolo Panunzio. Come stai?”
O cardeal Panunzio era o novo secretário de Estado da Santa Sé.
“Estou bem, obrigado”, foi a resposta de Tomás. “Em que posso ser útil

ao senhor cardeal?”



“Sua eminência deseja ter uma conversa consigo, professor. Se não for
demasiado incômodo, claro.”

“Com certeza.”
O português calou-se, como se aguardasse que a ligação fosse

estabelecida. O secretário particular do novo secretário de Estado pareceu
momentaneamente atrapalhado.

“Ah, scusate, professor Noronha. Mi dispiace, mas não se trata de uma
conversa ao telefone, receio bem.”

“Ah?”
“Sua eminência solicita ao signor professor que se digne passar pelo

seu gabinete no Palácio Apostólico, per favore.”
“Quando?”
“Súbito.”
“Agora?”
“Sim. Súbito.”
“Mas... mas agora vou almoçar com a minha noiva.”
“Trata-se de um assunto da mais elevada importância, professor”,

insistiu o padre. “A sua presença é requerida com urgência no Palácio
Apostólico.”

Ao ouvir isto, e acossado pelas memórias da última aventura que vivera
ali em Roma, Tomás quase se assustou.

“Há... há algum problema com o papa?”
“Não, não!”, apressou-se o secretário particular do secretário de Estado

a esclarecer, percebendo os receios do interlocutor. “Está tudo bem com sua
santità, graças a Deus. O santo padre encontra-se hoje na Bélgica e
felizmente tudo corre às mil maravilhas. Não se trata de nenhum problema
dessa natureza, pode ficar descansado.”

O historiador suspirou de alívio. Por momentos chegara a temer o pior e
a última coisa que lhe apetecia era reviver a terrível experiência por que
passara tempos antes no Vaticano.

“Ainda bem!”
“O que está em questão é uma coisa inteiramente diferente, apraz-me

dizer.”
“Então o que se passa?”
“Receio não estar autorizado a partilhar este assunto ao telefone, se é

que me faço entender”, devolveu o padre Di Fredo num tom críptico. “Bem



vê, trata-se de matéria de enorme sensibilidade e grande confidencialidade.
Sua eminência entende que só pode ser discutida pessoalmente.”

“Estou a ver.”
“Será que o senhor professor terá então a amabilidade de vir cá com

urgência, per favore?”
Com o estômago literalmente a doer devido à fome, Tomás atirou um

olhar desesperado para a esplanada da sua trattoria favorita, situada numa
das esquinas da praça, e depois voltou-se para a noiva como se a
interrogasse. A última coisa que lhe apetecia era fechar-se numa sala para
uma reunião com o secretário de Estado da Santa Sé, mesmo tratando-se do
homem mais importante do Vaticano depois do papa. O que queria era
simplesmente sentar-se e almoçar com toda a tranquilidade na companhia
de Maria Flor. Tinha até em vista um dos seus dois pratos favoritos, ou uma
calzone com fiambre e espinafres ou um spaghetti alio scoglio que era uma
verdadeira delícia, sobretudo quando regado com um bom vinho branco
siciliano bem gelado.

Não tinha, contudo, maneira de contornar o convite. No fim de semana
seguinte iria casar-se na Basílica de São Pedro, numa cerimônia oficiada
pelo próprio papa. Se o Vaticano lhe pedia uma reunião urgente, como
podia recusar? Além do mais, e embora não o quisesse admitir nem perante
ele próprio, a verdade é que o mistério que intuía por detrás das palavras
enigmáticas do padre Renzo di Fredo lhe atiçara a curiosidade. Que assunto
seria esse que requeria tanto segredo que nem ao telefone podia ser
abordado?

Fez à noiva um sinal de que o seguisse e deu meia volta ainda com o
telemóvel colado à orelha.

“Estou a caminho.”



III

Apesar de se encontrarem três pessoas no gabinete do primeiro andar do
Palácio Apostólico quando os dois recém-chegados aí foram introduzidos
pelo padre Renzo di Fredo, as vestes púrpura eram inconfundíveis e
permitiram a Tomás e Maria Flor identificar de imediato o cardeal
Panunzio. Até ali apenas o haviam visto em fotografias na imprensa, pois
tratava-se de um estreante nos corredores da Santa Sé.

O novo secretário de Estado veio de imediato ter com eles e acolheu-os
na antecâmara do gabinete com uma simpatia que os deixou logo à vontade.

“Benvenuto, signorina e professor!”, cumprimentou-os. Beijou a mão da
portuguesa. “Permita-me que lhe diga, signora, que tem a beleza de uma
madonna de Boticelli.”

Ela sorriu.
“Mesmo em hábitos eclesiásticos, constato que os italianos são uns

galanteadores incorrigíveis.”
“Vero, vero”, admitiu o cardeal. “A nossa alma italiana cultiva a cosa

bella.” Virou-se para o historiador. “Professor, che onore! É um privilégio
conhecê-lo pessoalmente. A sua reputação, folgo dizê-lo, precede-o.”

Tomás não soube o que responder. A sua popularidade em Itália, e em
particular no Vaticano, andava nos píncaros e em cada ocasião que se
manifestava voltava a embaraçá-lo.

“Senhor cardeal, o prazer é todo meu”, limitou-se a dizer. “Espero que
nada tenha acontecido de grave.”

“Grave? Não, não! Nada de grave.”
“Ah?”
“Antes pelo contrário!”, exclamou com vigor, erguendo o dedo à

maneira de um tribuno que discursasse no velho Senado romano.
“Aconteceu uma coisa maravilhosa! Maravilhosa!”

O tom efusivo do homem da Igreja surpreendeu agradavelmente o
historiador, que viera preparado para más notícias. Estava habituado a que
as emergências envolvessem matéria de gravidade.

“Conte, conte.”



Antes de prosseguir, o secretário de Estado da Santa Sé virou-se para
Maria Flor e lhe falou com um ar constrangido.

“Infelizmente, este assunto permanece confidencial”, disse em tom
pesaroso. “Mi dispiace, signorina. Por muito que isso me entristeça, não é
ainda possível partilhar com pessoas não autorizadas os pormenores da
conversa que irei ter com o professor.”

A portuguesa percebeu de imediato onde o homem da Igreja queria
chegar.

“Ah, pois! Os segredinhos do costume...”, disse. “Já me vou habituando
a que aqui nada se diga e tudo se sopre.”

“Per la Madonna! Nem sabe como me custa não a convidar para a
nossa reunião.” Indicou o padre Di Fredo. “Mas o meu secretário particular
cuidará muito bem de si. Não é verdade, Renzo?”

“Com certeza, vossa eminência.”
O padre Di Fredo levou Maria Flor para uma sala vizinha e o cardeal

Panunzio puxou Tomás para o seu gabinete, conduzindo-o às duas pessoas
que os aguardavam no interior, uma mulher alta e atraente com um olhar
vivo e um homem encorpado com um cabelo grisalho tão rebelde que se
diria despenteado.

“Deixe-me apresentar-lhe Bozóki Emese. A professora Emese veio de
Budapeste mas vive em Noordwijk, na Holanda, onde é diretora de um dos
mais importantes departamentos da ESA.”

Tomás não fazia a menor ideia do que era a ESA, mas quando apertou a
mão à desconhecida nem lhe ocorreu perguntar. Tratava-se de uma mulher
de uns trinta e cinco anos, com um tailleur cinzento-escuro de executiva
que lhe acentuava as formas; tinha um cabelo liso negro que lhe caía sobre
os ombros e que, por efeito de contraste, lhe realçava os olhos azuis
luminosos, como de uma gata a espreitar da treva.

“Muito prazer. Na mitologia magiar, e se bem me lembro, a princesa
Emese está na origem da dinastia Árpád, que fundou o reino da Hungria.
Olhando para si vê-se que esse nome de princesa lhe assenta
magnificamente.”

Um leve traço melancólico ensombrava o olhar da húngara, mas ela
sorriu ao ouvir o piropo.

“Estou espantada com os seus conhecimentos de história”, concedeu.
“Na verdade, no meu país pomos sempre o nome próprio em segundo lugar
e o de família em primeiro, pelo que o nome formal correto seria professora



Bozóki. No entanto, gosto muito mais que me chamem Emese. É, como
bem disse, um nome de princesa.”

O cardeal Panunzio indicou de seguida a segunda figura, um homem
volumoso que parecia pouco à vontade no fato azul-escuro que usava como
se estivesse metido numa camisa de forças, com a gravata preta a esganá-lo
à maneira de um garrote; via-se que não estava habituado a vestir-se com
formalidade.

“O professor Seth Dyson, oriundo da Universidade de Princeton, nos
Estados Unidos.”

A referência à cidade onde Albert Einstein se instalara quando saíra da
Alemanha arrancou um esgar intrigado a Tomás.

“Como está?”
“Howdy.”
O cardeal italiano indicou as cadeiras vazias que se encontravam diante

da sua secretária.
“Prego, estejam à vontade”, convidou-os. “Querem tomar alguma

coisa?”
“Não, obrigado.”
Depois de se instalarem nos seus lugares, tudo ficou a postos para a

reunião. A condução, como era evidente, cabia ao anfitrião.
“O que aqui nos reúne é um assunto da mais elevada importância”,

começou o eclesiástico italiano por dizer, os olhos cravados em Tomás pois
evidentemente era ele o verdadeiro destinatário de toda aquela conversa.
“Embora lhe tenha apresentado a professora Bozóki e o professor Dyson,
em bom rigor nada lhe revelei sobre o verdadeiro motivo da presença dos
nossos convidados nesta reunião que as circunstâncias me forçaram a
convocar tão à pressa. Recordará certamente que lhe disse há instantes que
a professora Bozóki pertence à ESA. Presumo que saiba do que se trata...”

Se havia coisa de que o português não gostava era de fingir que sabia o
que não sabia. Seguia o saudável lema de reconhecer que ninguém nasce
ensinado e que quem não sabe pergunta, pelo que se manteve fiel a si
mesmo.

“Não faço a menor ideia.”
“European Space Agency”, explicou o cardeal Panunzio. “A ESA é a

agência espacial europeia.”
Tomás voltou-se para o lado e mirou a húngara com espanto e uma certa

admiração; só os melhores cérebros trabalhavam nas agências espaciais.



“Ah, bom.”
De seguida o secretário de Estado da Santa Sé indicou o outro

acadêmico.
“Também lhe apresentei o professor Dyson como sendo oriundo de

Princeton”, disse. “É...”
“Chamem-me Seth, por favor”, interrompeu-o o americano. “Na

América dispensamos os títulos nas conversas informais.”
O cardeal ficou atrapalhado, pois não tinha o hábito de tratar pelo nome

próprio pessoas que mal conhecia e não fazia tenções de mudar.
“Pois”, pigarreou, tentando retomar o fio à meada. “Dizia eu que o

profes... uh, que... que, enfim, que o nosso amigo que veio do outro lado do
Atlântico é de fato proveniente dos quadros da Universidade de Princeton,
onde leccionou Astrofísica, mas há já duas décadas que presta serviço numa
agência governamental dos Estados Unidos.” Interpelou o astrofísico. “Será
que poderá esclarecer o professor Noronha quanto à identidade da agência
para a qual trabalha neste momento?”

O acadêmico assentiu.
“É a NASA.”
O espanto e a admiração do historiador redobraram.
“Estou impressionado”, admitiu. “O que faz o senhor na NASA, se não

é indiscrição? É cientista?”
“E astronauta.”
Tomás ficou boquiaberto.
“Astr... astronauta?”, balbuciou, incrédulo. “Quer dizer que... que já

andou no espaço?”
Seth exibiu a mão direita aberta.
“Cinco vezes.”
“Caramba!”
“Sempre no space shuttle”, precisou o americano. “Duas missões no

Discovery, duas no Endeavour, a quinta no Atlantis. As duas no Discovery
envolveram a colocação em órbita do telescópio Hubble, as outras três
tiveram objetivos diferentes.”

“Ainda faz viagens ao espaço?”
“Em princípio não. Como sabe, o programa do space shuttle foi

desativado. Agora tenho um cargo essencialmente de gestão, pois sou
diretor de um departamento científico da NASA.”

“Estou... espantado.”



“Se quiser um autógrafo, terá de ser depois da reunião.”
Soltaram todos uma gargalhada perante a forma seca, subtil e

inesperada como o astrofísico americano lançara o seu gracejo. Tratava-se
evidentemente de alguém com experiência em formar e motivar equipes.

“Imagino, professor Noronha, que lhe estejam a ocorrer milhões de
perguntas”, observou o cardeal Panunzio. “E a mais importante de todas é:
‘Valha-me Deus, o que faço eu aqui numa reunião com um cardeal e dois
cientistas ligados a agências espaciais?’”

Tomás fez um gesto de concordância.
“A não ser com recurso a uma linguagem profana que decerto

apimentaria essa pergunta mas me valeria um lugar eterno no Inferno, não
poria as coisas de melhor maneira. Sim, o que faço eu aqui? Creio que
ninguém desconhece que sou historiador, nada tenho a ver com o espaço.
Assim sendo, para que precisam de mim?”

“O senhor professor é também, deixe-me recordar-lhe, um criptanalista
de renome mundial”, apressou-se o secretário de Estado da Santa Sé a
acrescentar. “Não se esqueça disso.”

Uma pista, pensou Tomás.
“Ah, já vi que precisam dos meus serviços para decifrar alguma coisa.

De que se trata?”
“Não precisamos de si exatamente para decifrar o que quer que seja”,

ressalvou Emese, quebrando o seu silêncio. “Temos em vista... enfim,
outros talentos seus nessa área.”

A informação intrigou o português. Que outros talentos haveria na área
da criptanálise para além da decifração de cifras e da descodificação de
códigos?

“Ah, bom.”
O cardeal italiano e os dois representantes das agências espaciais

trocaram entre eles um olhar interrogativo, como se se questionassem uns
aos outros sobre quem assumiria a responsabilidade de esclarecer o
português sobre o verdadeiro assunto da reunião. Nenhum deles tinha
dúvidas de que o que se preparavam para revelar era de tal modo espantoso
que deixaria o convidado atônito.

Em princípio seria o cardeal Panunzio, na sua qualidade de anfitrião,
que teria de explicar tudo, mas tornava-se claro que o assunto estava muito
para lá das suas competências técnicas e que não passava na verdade de um
intermediário, pelo que foi Seth que assumiu as despesas da conversa.



Encarou Tomás com um semblante grave.
“Sabe guardar um segredo?”
“Espero que sim.”
O americano fitou-o demoradamente, ou para o avaliar ou para

sublinhar o aviso que tinha para lhe fazer.
“O que vai ouvir agora é top secret.”



IV

Depois de se recostar na cadeira, Seth Dyson cruzou a perna para se pôr
mais confortável antes de começar a explicar o verdadeiro motivo daquela
reunião. Apesar da fome, Tomás sentia-se expectante. Intuía um mistério,
embora não conseguisse ver que utilidade poderiam os seus talentos na
criptanálise ter em matérias que fossem do âmbito e do interesse da NASA
e da Agência Espacial Europeia.

O astrofísico americano afinou a voz.
“Diga-me, Tom”, murmurou. “Por acaso já ouviu falar num projeto

chamado SETI?”
Tomás fez um esforço de memória.
“SETI?”, perguntou, mais a falar para si próprio do que para as restantes

pessoas no gabinete. “O nome diz-me alguma coisa, confesso, mas assim de
repente...” Fitou Seth, como se lhe pedisse uma pista. “Dê-me um contexto,
por favor.”

O homem da NASA apontou com o indicador para o tecto.
“O espaço.”
A referência permitiu ao acadêmico português fazer de imediato a

relação.
“Ah, já sei!”, exclamou. “Trata-se, se não estou em erro, de um projeto

para escutar as estrelas.”
“Afirmativo”, confirmou Seth. “Devo portanto presumir que já conhece

o SETI”
“Não, não conheço. Tenho uma ideia geral, apenas isso. Os pormenores

escapam-me.”
“Muito bem”, disse o americano. “Esta história começa em 1960. Um

astrônomo meu compatriota chamado Frank Drake decidiu usar um
radiotelescópio do Observatório Astronômico de Green Bank, na Virgínia
ocidental, equipado com uma antena de vinte e seis metros, e apontou-o
para Tau da Baleia, uma estrela parecida com o Sol situada a onze anos-luz
de distância. Drake pôs-se a escutar os sinais de rádio que vinham dali.
Desde 1931 que se sabia que a estática que se ouve na rádio é proveniente



de emissões produzidas pelo universo, e em particular pela nossa galáxia.
Drake quis saber se entre essas emissões, geradas essencialmente pela
atividade natural das estrelas e de outros objetos galácticos, não se
poderiam detectar sinais de rádio com padrões que... enfim, talvez não
tivessem uma origem inteiramente natural, se é que me faço entender.”

“Está a falar de extraterrestres?”
O homem da NASA pareceu aliviado por ser o português a enunciar a

palavra delicada.
“Por assim dizer.”
Espantado com o rumo da conversa, Tomás remexeu-se no seu lugar e

sorriu com um laivo de cepticismo.
“Ouça, isto parece ficção científica...”
“De que é ciência, não tenha a menor dúvida”, sublinhou o americano,

com algum desagrado pela forma como o assunto lhe parecia estar a ser
desconsiderado. “Ciência pura.”

O historiador sentiu a susceptibilidade do interlocutor e recuou.
“Acredito, acredito.”
O cientista da NASA passou a mão pelos cabelos rebeldes que lhe

pairavam sobre a testa; estava talvez demasiado habituado a ouvir graçolas
sobre o SETI para se deixar incomodar muito tempo com os habituais
comentários.

“Depois de passar meia hora a escutar simples estática emitida por Tau
da Baleia, Drake virou a antena de Green Bank para uma segunda estrela,
Épsilon de Erídano. Logo que o fez, no entanto, o alto-falante começou a
emitir uma série de batidas ruidosas e as agulhas puseram-se a saltar de um
lado para o outro. Drake ia caindo da cadeira. Quando se recompôs, ficou a
olhar longamente para a agulha, estupefato com os movimentos frenéticos e
com as batidas que saíam do alto-falante. Tinha captado uma emissão
artificial.”

“Artificial?”
“Sim, artificial.”
“De certeza?”
“Sobre isso não há a menor dúvida. A emissão era artificial. Como deve

calcular, Drake ficou em estado de choque, pois nunca imaginou que daria
de caras com uma civilização extraterrestre logo à segunda tentativa. Ao
fim de alguns minutos, contudo, saiu do seu torpor e pôs-se a pensar como
poderia confirmar a origem alienígena da emissão. Teve uma ideia.



Movimentou o telescópio de modo a afastá-lo ligeiramente de Épsilon de
Erídano. Sabe o que aconteceu?”

“O som continuou...”
“Não. Desapareceu.”
“Desapareceu?”, admirou-se Tomás, perfeitamente ciente das

implicações do sucedido. “Caramba! Isso sugere que a emissão vinha
mesmo dessa estrela.”

“Foi o que ele concluiu. Daí que tenha voltado a apontar o telescópio
para Épsilon de Erídano.”

“E...?”
“O som não voltou.”
O português ponderou o significado da nova informação.
“Bem... então quer dizer que não foi feita a prova de que se trataria

realmente de uma emissão extraterrestre”, concluiu. “De resto, seria preciso
fazer uma triangulação com um radiotelescópio situado noutro ponto do
planeta para determinar a altitude exata da fonte do sinal. Essa triangulação
foi feita?”

O homem da NASA observou Tomás, admirado com a facilidade com
que ele, um leigo em astrofísica, chegara à maneira correta de confirmar a
posição do emissor de um sinal sideral.

“Negativo. Não estava planeada e mesmo que estivesse não seria
possível porque, como disse, o sinal desapareceu.”

“Que pena!”
“De qualquer modo, e como se sentia admirado com a facilidade com

que tinha captado uma emissão extraterrestre, Drake investigou a questão a
fundo e acabou por perceber que, sendo confirmadamente artificial, o sinal
não tinha origem extraterrestre. Foi pelos vistos produzido por um radar
experimental oriundo de instalações militares secretas.”

“Ah.”
“O que verdadeiramente interessa nesta história é que foi assim que

nasceu o SETI”, disse o astrofísico. “Trata-se, bem vê, das iniciais de
Search for Extraterrestrial Intelligence, ou busca de inteligência
extraterrestre. Em suma, Drake e um punhado de cientistas que entretanto a
ele se associaram propuseram-se iniciar um programa de escuta das
emissões de rádio do universo, à procura de sinais de origem artificial
emitidos por civilizações extraterrestres. Note que isto não é ficção



científica. Bem pelo contrário, trata-se de um trabalho científico muito sério
que nos dias que correm está ainda a ser feito.”

“Não tenho a menor dúvida quanto à seriedade do trabalho”, assegurou
o acadêmico português. “Mas em que consistem exatamente essas buscas?”

“Toda a estratégia do SETI tem assentado na escuta de emissões de
rádio. Em parte isto reflete os constrangimentos operacionais. As escutas de
rádio são as mais fáceis e, é importante sublinhá-lo, as mais baratas. Foi
também levada a cabo uma tentativa de captar sinais de laser, tendo-se para
o efeito adaptado a um telescópio um detector especial. Tanto as ondas de
rádio como os feixes de laser têm a grande vantagem de viajar à velocidade
da luz e de facilmente se destacarem da radiação cósmica de fundo
constantemente emitida pelo universo. Pensamos também que para uma
civilização extraterrestre será a forma mais fácil, barata e eficiente de
comunicar com o exterior.”

“Portanto, na essência, o SETI limita-se a escutar o universo...”
“Afirmativo. Algumas escutas são direcionadas especificamente a certas

estrelas, como Drake fez com Tau da Baleia e Epsilon de Erídano, outras
abertas a segmentos mais vastos do espaço interestelar. ”

Tomás considerou o problema.
“Mas que eu saiba as emissões de rádio decorrem num largo espectro de

banda”, observou. “Pode-se andar a escutar uma determinada frequência e
os extraterrestres estarem nesse momento a emitir noutra...”

“É bem verdade”, confirmou Seth. “Para tentar ultrapassar esse
problema, os cientistas do SETI puseram-se a imaginar quais as frequências
que as civilizações alienígenas prefeririam usar e concluíram que a
prioridade seria emitir sinais que se distinguissem claramente das emissões
naturais. Ora as frequências mais adequadas para esse propósito são as de
banda mais estreita, em especial abaixo dos dez gigahertz, pois aí a
atividade natural é muito menor e qualquer sinal se destacaria mais
facilmente. Daí que o SETI se tenha concentrado sobretudo nesse espectro,
em particular entre um e dois gigahertz. Mas hoje em dia temos sistemas,
como o Allen Telescope Array, que permitem fazer escutas simultâneas
numa vasta faixa de banda, pelo que o problema foi resolvido.”

“E se os extraterrestres não usarem sinais de rádio?”
“É uma séria possibilidade”, admitiu Seth. “Poderiam usar neutrinos de

alta energia, por exemplo. Como existem no espaço muito poucos neutrinos
de alta energia, o aparecimento de uma corrente desses neutrinos seria



altamente suspeita. O problema é que os neutrinos, por interagirem pouco
com a matéria, são difíceis de detectar, o que os torna uma opção pouco
aconselhável.”

“Talvez essas civilizações achem que só vale a pena entrarem em
contato com civilizações avançadas, capazes de detectar neutrinos com
facilidade...”

O americano encolheu os ombros, expressando a sua ignorância a este
respeito.

“Talvez.”
Era evidente que as hipóteses aqui eram imensas e não havia respostas

definitivas.
“Se há coisa de que os cientistas gostam é de cálculo de

probabilidades”, observou Tomás. “Qual é, na sua opinião, a probabilidade
de se encontrar uma civilização extraterrestre?”

Quase automaticamente, Seth retirou do bolso interior do casaco uma
caneta e um papel.

“Essa questão foi abordada por Frank Drake, o mesmo que criou o
SETI”, disse. “Ele elaborou uma equação, agora conhecida por equação de
Drake, em que formula os parâmetros desse cálculo.”

O astrofísico garatujou rapidamente uma linha na folha.

“É isso a equação de Drake?”
“Afirmativo”, confirmou o homem da NASA. “O N à esquerda da

equação representa o número de civilizações existentes na nossa galáxia
que têm tecnologia para comunicar através das frequências de rádio. Esse
número depende de R*, que é a taxa de formação de estrelas parecidas com
o Sol, de fp, que representa o número dessas estrelas com planetas, de ne,
que representa o número médio de planetas como a Terra em cada sistema
planetário, de fl, ou a fração desses planetas onde a vida aparece, de fi, ou a
fração dos planetas com vida onde emerge a inteligência, de fc, ou a fração
desses planetas nos quais surge uma civilização tecnológica e com
capacidade de comunicar, e de L, ou o tempo médio de vida de uma
civilização dessas. Drake estimou valores em cada um destes fatores e



chegou à conclusão de que existem neste momento na nossa galáxia dez mil
civilizações com capacidade de comunicar.”

“Dez mil?”
“Afirmativo.”
“Onde estão elas?”
Seth sorriu.
“O problema é precisamente esse.”
“Não deve ser grande problema. Se essas civilizações estão ativas não

me parece que seja assim tão difícil captar sinais da sua atividade, mesmo
sinais não intencionais. Um extraterrestre que espreite a Terra, por exemplo,
não terá dificuldade em captar milhares e milhares de emissões
eletromagnéticas que a todo o momento fazemos em múltiplas frequências
de rádio e de televisão. O mesmo se passará certamente com essas
civilizações.”

“Tem toda a razão, mas não é assim tão simples”, retorquiu o
americano. “Repare que só há pouco mais de um Século a humanidade usa
as emissões de rádio. Acontece que começamos agora a lançar satélites, que
emitem do espaço para a Terra, e fibras ópticas, que estão enterradas no
solo. Em breve deixaremos de emitir através de frequências de rádio. O
mesmo se passará presumivelmente com essas civilizações. Pode muito
bem acontecer que haja civilizações muito avançadas que se mantenham
silenciosas no espectro eletromagnético e que comuniquem entre si com
outras tecnologias muito mais discretas. Se assim for, só usarão sinais de
rádio se tiverem a intenção de comunicar com civilizações mais atrasadas.”

A conversa tornava-se técnica e começava a arrastar-se por questões
científicas gerais e Tomás, olhando de relance para o relógio e sentindo a
fome apertar ainda mais, acabou por se impacientar.

“Tudo isto é muito interessante”, constatou. “Mas os senhores vieram
aqui a Roma para me dizerem tudo isto?”

“Viemos para lhe dizer mais do que isto. Muito mais.”
“Então... digam.”
Seth Dyson trocou um olhar com Bozóki Emese e com o cardeal

Panunzio, como se quisesse saber quem daria a notícia ao acadêmico
português. Foi o secretário de Estado da Santa Sé, afinando a voz, que
assumiu a responsabilidade.

“Sabe, professor Noronha, esta reunião foi convocada porque
recebemos um sinal.”



“Um sinal?”
Um sorriso nervoso formou-se por momentos nos lábios do número dois

do Vaticano, como se ele próprio ainda tivesse dificuldade em acreditar no
que se preparava para anunciar.

“O ET contatou-nos.”



V

A palavra que melhor descrevia o sentimento de Tomás naquele
momento era “parvo”. Sentia-se um parvo. Como era possível que não
tivesse percebido mais cedo para onde a conversa se dirigia? Pois se o
convocavam para uma reunião de urgência e lhe pediam a máxima
confidencialidade sobre o assunto que iam abordar, e se passavam todo o
tempo a falar-lhe do SETI e dos seus projetos para localizar civilizações
extraterrestres, tornava-se evidente que não o faziam porque lhes apetecia,
mas porque algo os forçara a isso. Esse algo só podia ser uma coisa.

Um sinal de vida.
O cardeal Paolo Panunzi acabara de lhe anunciar que havia sido

recebido o contato de uma dessas civilizações. Não se tratava de assunto de
somenos. A ser verdade, era sem dúvida um dos acontecimentos mais
importantes da história da humanidade, um evento transcendente com
consideráveis e profundíssimas implicações filosóficas. E não só.

Ciente da importância da novidade, e percebendo que a NASA saberia
forçosamente mais sobre o assunto do que a Santa Sé, Tomás voltou-se para
Seth Dyson.

“Que contato foi esse?”
“Esta história recua a 1977”, disse o astrofísico. “Numa noite de...”
“Isto aconteceu em 1977?”, admirou-se o português, incrédulo. “Como

é possível que tenham mantido uma coisa destas em segredo durante tanto
tempo?”

“Eu não disse que sabemos disto desde 1977”, corrigiu Seth. “O que eu
disse é que esta história recua a 1977, o que é bem diferente. Se me
permitir, eu explico-lhe o que aconteceu e irá compreender.”

“Muito bem.”
O homem da NASA guardou no bolso do casaco a folha onde rabiscara

a equação de Drake e tirou de uma pasta pousada no chão um dossiê azul
que assentou sobre a secretária. Sentindo-se preparado, voltou a encarar o
interlocutor.



“Tudo começou com escutas levadas a cabo pelo radiotelescópio da
Universidade Estadual do Ohio, conhecido como Big Ear. Esse
radiotelescópio, que em 1977 estava ligado ao Projeto SETI, era de tipo
Kraus, isto é, usava dois refletores, um paraboloidal e o outro plano, e tinha
um amplificador arrefecido com nitrogênio líquido para registar ao mesmo
tempo cinquenta canais de uma banda de dez kilohertz das emissões de
rádio provenientes do espaço. As toneladas de informações recolhidas pelo
radiotelescópio eram processadas diariamente por um computador IBM
1130, que trabalhava com um programa N50CH desenvolvido
especialmente para interagir com o receptor na aquisição de valores de
intensidade digital em cada um dos cinquenta canais uma vez por segundo.
A informação acabava impressa em folhas perfuradas com...”

Tomás impacientou-se; os detalhes técnicos eram demasiado miudinhos.
“Adiante, adiante...”
“Bem... de três em três dias, um técnico pegava nas folhas que saíam do

computador e levava-as a casa de um astrônomo chamado Jerry Ehman, que
vivia em Columbus e que nos tempos livres ia verificando esses registos.”

“O procedimento normal de um astrônomo, presumo.”
“Não exatamente. Ehman voluntariara-se para ajudar o Projeto SETI e

estes registos integravam-se nos trabalhos de escuta do espectro de rádio em
busca de sinais de civilizações extraterrestres.”

“Estou a perceber.”
Seth Dyson abriu a pasta azul que pousara sobre a secretária.
“Em Agosto de 1977, os refletores do Big Ear passaram pela

constelação de Sagitário e prosseguiram a escuta nos termos normais. Dias
depois, provavelmente a 19, quando verificava os registos que lhe foram
entregues em casa, Ehman apercebeu-se de que um deles, datado de 15 de
Agosto, continha um sinal muito forte captado pelas onze e dezasseis da
noite, hora da costa leste dos Estados Unidos, na frequência dos 1,42
gigahertz.”

Tirou uma folha da pasta.
“É isso?”
Seth mostrou a folha ao interlocutor.
“Afirmativo”, disse. “Está no canal dois da folha.”



Tomás analisou a folha.
“Wow!? O que raio quer isto dizer?”
“Ehman ficou tão espantado com o registo que desenhou este círculo em

torno do sinal suspeito e escrevinhou Wow! ao lado, como se dissesse
Caramba! O sinal ficou por isso conhecido por sinal Wow! e tem todas as
características de um sinal artificial.”

O dedo do historiador apontou para os algarismos e letras no interior do
círculo.

“É esta a mensagem recebida? 6EQUJ5?”
“Essas letras e números não são nenhuma mensagem codificada, apenas

o registo da intensidade do sinal. É que o sinal foi medido em unidades de
sigma. O algarismo um sigma assinala um sinal uma vez mais forte do que
o nível de radiação de fundo das emissões naturais de rádio, dois sigma é
duas vezes mais forte do que o nível de fundo, três sigma é três vezes mais
forte, quatro sigma é...”

“E assim por diante”, apressou-o Tomás. “E então?”
“À medida que o valor sobe a intensidade do sinal vai-se distinguindo

mais do nível de fundo. Abaixo de quatro sigma é considerado barulho de
fundo, gerado pelo próprio receptor mas também pelas árvores, pela relva e
outras coisas em redor, e alguma coisa do espaço, em particular a radiação
cósmica de fundo que resultou do Big Bang que criou o universo. Depois de
nove sigma, e uma vez que se esgotaram os algarismos, passa a A sigma, a
indicação dada pelo computador de que o sinal é dez vezes mais forte do
que o nível de fundo, B sigma é onze vezes mais forte, C sigma é doze
vezes, e assim por diante até chegar a U sigma, trinta vezes mais forte do
que o nível de radiação de fundo das emissões naturais de rádio.”



A atenção de Tomás permaneceu fixa na folha com os números e as
letras envoltas por um círculo desenhado à mão.

“Pelo que vejo aqui, e para além do sinal Wow!, há muitos sinais uma a
quatro vezes superiores à radiação de fundo.”

“É normal haver um sinal até quatro sigma em cada hora, mas mais do
que isso é raro. Um U sigma, por exemplo, só deveria aparecer por emissão
natural uma única vez em vários milhares de anos.” Indicou a folha do sinal
Wow! “Acontece que aqui se recebeu um sinal com intensidade U sigma,
como pode ver.”

“Se calhar era um sinal artificial, sim, mas de origem humana, como
aconteceu naquele caso que me contou há pouco envolvendo o fundador do
SETI.”

Seth abanou a cabeça.
“Desta vez não.”
“O que quer dizer com isso?”, questionou o historiador. “Acredita

mesmo que se tratou de um sinal enviado por uma civilização
extraterrestre?”

O astrofísico anuiu.
“Afirmativo.”
Tomás fez uma careta céptica.
“Não acredito.”
“Não se trata de uma questão de crença, Tom. É uma questão de

evidência científica.” Voltou a atenção para a folha e apontou para as
colunas que se seguiam ao sinal Wow! “Se for a ver bem, minutos depois do
Wow! apareceu um sinal seis sigma no canal sete ao mesmo tempo que no
canal dois aparecia o Q sigma, e a seguir um sete sigma no canal dezasseis
na mesma altura em que aparecia o U sigma no canal dois. Não é nada
normal. Dá a impressão que os canais sete e dezasseis registaram um
segundo sinal em simultâneo e aparentemente oriundo da mesma fonte,
formando um padrão bem conhecido dos físicos e dos astrônomos.” Virou a
folha para o historiador. “Não o reconhece?”

Tomás perscrutou os algarismos e as letras na folha com uma expressão
inquisitiva.

“Para ser franco... não.”
O americano arqueou as sobrancelhas e voltou a pousar os olhos na

folha que o computador do Big Ear imprimira e Jerry Ehman rabiscara
décadas antes.



“É uma formulação matemática.”



VI

No meio de toda aquela sucessão de números e letras captados pelo
radiotelescópio Big Ear em 1977, Tomás tentou extrair uma qualquer
estrutura ou sequência matemática reconhecível, mas depressa percebeu que
se tratava de um esforço inútil. Os seus conhecimentos nessa área eram
demasiado superficiais para que tivesse alguma possibilidade de ser bem-
sucedido.

“Não vejo aqui nenhuma formulação matemática.”
“O padrão formado quando vemos a recepção do sinal nos canais

quatro, sete e dezasseis parece corresponder ao das séries de Lyman. Sabe
do que estou a falar?”

O historiador abanou a cabeça.
“Não faço a menor ideia.”
“São as linhas espectrais emitidas pelo hidrogênio quente em

comprimentos de onda de ultravioletas. As séries de Lyman envolvem
números quânticos, incluindo o mais baixo nível de energia do elétron. Ou
seja, estamos aqui perante uma espécie de subtexto, como se o emissor do
sinal Wow! quisesse mostrar aos potenciais receptores que ele, o emissor da
mensagem, tem conhecimentos de física quântica, matemática e
astrofísica.”

“Caramba!”
“Analisaram-se todas as possibilidades de origem terrestre ou natural do

sinal e deu tudo negativo. O sinal não veio de um planeta do sistema solar,
de um asteroide, de satélites artificiais, de aviões, de naves espaciais
humanas, de transmissores terrestres, de efeitos gravitacionais ou até de
cintilações interestelares. Perante tudo isto, e eliminadas as alternativas, o
consenso científico é que se trata provavelmente de um sinal enviado por
uma civilização extraterrestre.”

“Sendo assim, como é possível que só agora se saiba uma coisa destas?”
“A história do sinal Wow! é muito conhecida entre os astrônomos e os

astrofísicos”, explicou Seth. “Embora seja pública, no entanto, as pessoas
em geral não estão a par da sua existência, e por boas razões. Como deve



calcular, para que possamos fazer um anúncio tão incrível como o de que
recebemos um contato de uma civilização extraterrestre precisamos de algo
mais do que probabilidades, mesmo que elevadas. Precisamos de certezas
absolutas. Ou seja, temos de apresentar provas mais sólidas do que em
circunstâncias normais seriam necessárias.”

A cientista da ESA interveio neste ponto.
“Não esqueçamos nunca a velha máxima de Carl Sagan”, atalhou

Emese. “Para afirmações extraordinárias são necessárias provas
extraordinárias.”

“Afirmativo”, anuiu Seth. “É todavia importante reconhecer que o sinal
Wow! tem todas as características de um sinal artificial e corresponde
exatamente ao que os cientistas do SETI esperavam num sinal emitido por
uma civilização extraterrestre. Trata-se de um sinal não modulado, emitido
em 1,42 gigahertz, e que nessa frequência se destaca de todos os sinais
habituais. A maior parte dos sinais naturais de rádio são em banda larga. Os
sinais captados em bandas estreitas são quase sempre artificiais. Acontece
que o Wow! foi um sinal em banda estreita.”

Palpitando de curiosidade, Tomás estreitou as pálpebras enquanto fitava
a folha que o americano lhe mostrava.

“E qual é a mensagem exatamente?”
“Em si mesmo, o sinal Wow! não contém nenhuma mensagem

propriamente dita”, esclareceu o americano. “Os valores sigma aqui
registados, repito, são a escala que o computador usou para medir a
intensidade pouco usual, e provavelmente artificial, do sinal. Só associando
este sinal do canal dois aos valores sigma que apareceram nos canais sete e
dezasseis chegamos às séries de Lyman. Mas no canal dois a verdadeira
mensagem é a própria existência do sinal, está a perceber? Tratou-se de um
sinal contínuo. É como se fosse um apito muito forte. Imagine alguém a
soprar um apito no centro da cidade para chamar a atenção. É isso o sinal
Wow!”

“Esse apito durou quanto tempo?”
“Os registos do computador assinalam setenta e dois segundos exatos.”
“Depois parou?”
O astrofísico devolveu a folha à pasta azul e retirou do interior uma

outra.
“Os setenta e dois segundos referem-se ao tempo de registo, não à

duração do sinal”, indicou. “É importante perceber que o radiotelescópio



Big Ear era nessa época apenas ajustável para declinação e dependia da
rotação da Terra para sondar as profundezas do cosmos. Quer isto dizer que
só conseguia monitorizar determinado ponto do espaço profundo durante
setenta e dois segundos, ou seja, o tempo em que estava apontado para aí.
Depois, com a rotação da Terra, a antena ia-se desviando para o ponto
seguinte, está a ver?”

Tomás assentiu.
“O registo do Wow! é apenas de setenta e dois segundos porque esse foi

o tempo em que o radiotelescópio esteve virado para a fonte do sinal.”
“Afirmativo.”
“Mas o astrônomo que o encontrou não poderia voltar o radiotelescópio

imediatamente para trás?”
“Infelizmente, o Big Ear não o permitia”, lamentou. “Além do mais, e

como já expliquei, o pobre do Jerry Ehman só descobriu o registo do sinal
dias mais tarde. O que o espantou é que o gráfico mostrava exatamente o
comportamento que se espera de um sinal de origem extraterrestre. Os
astrônomos haviam previsto que, caso se detectasse um sinal de uma
civilização extraterrestre, à medida que a rotação da Terra aproximasse o
radiotelescópio do centro da emissão o sinal deveria ir aumentando de
intensidade ao longo de trinta e seis segundos, até atingir um pico e a seguir
iria diminuindo ao longo de outros trinta e seis segundos até desaparecer,
devido ao movimento da rotação do nosso planeta. Precisamente o que
aconteceu com o sinal Wow!”

“Estou a perceber.”
O astrofísico da NASA mostrou ao português a segunda folha. Tratava-

se de um gráfico.



“É esta a curva do sinal Wow!”, indicou. “A intensidade vai subindo
durante trinta e seis segundos, atinge o pico no curto instante em que o
radiotelescópio está mesmo apontado para a fonte e, à medida que a antena
se vai afastando, o sinal vai diminuindo de intensidade até desaparecer ao
fim de outros trinta e seis segundos. O sinal foi provavelmente constante. O
fato de o som ter subido e descido deve-se ao movimento do
radiotelescópio a acompanhar a rotação da Terra.”

Tomás analisou a curva com atenção.
“Curioso”, murmurou. “Perante isto, o que fez o astrônomo?”
“É evidente que, no momento em que se apercebeu de que algo de

anormal havia sido detectado, e essa anomalia estava em conformidade total
com o que se esperava de um sinal de uma civilização extraterrestre, Ehman
verificou os registos dos outros dias. Não estava lá nada. Uma vez que o
Big Ear passou os dois meses seguintes na mesma declinação, verificou o
que acontecia durante as breves passagens do radiotelescópio pelo mesmo
ponto do céu.”

“E?...”
Seth abanou a cabeça.
“Não encontrou nada”, disse. “O problema era a antena só poder estar

voltada para aquele ponto preciso do espaço durante setenta e dois segundos
por dia. Claro que se fizeram escutas durante muitos dias consecutivos,



mas, como o tempo de escuta de cada vez era muito breve, o sector de onde
veio o sinal Wow! acabou por só ser escutado por um total de quatro horas.
É muito pouco e não admira que as buscas não tenham dado em nada. Anos
mais tarde, quando o Big Ear passou pela mesma zona do espaço, os meus
colegas foram de novo verificar os registos para ver se o sinal regressara.”
Abanou a cabeça. “Nem vestígios.”

“Disse que ele veio da constelação de Sagitário?”
“Afirmativo. Não é possível ser totalmente preciso, mas os registos do

computador indicam que o ponto provável em que o sinal atingiu o seu pico
se situa na proximidade de uma estrela muito particular.”

“Qual?”
O homem da NASA cruzou os braços, ciente de que o seu interlocutor

nada sabia sobre astronomia. Não estava ainda preparado para entender o
significado da origem do sinal Wow!

“Chama-se Tau do Sagitário.”



VII

Como era previsível, e apesar de se tratar de um dado de grande
relevância, o nome da estrela de onde com elevada probabilidade viera o
sinal Wow! nada dizia ao historiador português.

“Tau do Sagitário?”
Seth percebeu que teria primeiro de dar o contexto para que a

informação sobre a identificação da estrela onde presumivelmente a
mensagem fora emitida fosse entendida em toda a sua amplitude.

“Como deve calcular, desde que o sinal foi captado que nos fartamos de
examinar essa estrela”, indicou o homem da NASA. “Trata-se de um dos
astros mais brilhantes de Sagitário e suspeita-se que se trata de uma estrela
dupla, embora não haja certezas. Tau do Sagitário é uma estrela dezasseis
vezes maior do que o Sol, embora um pouco mais fria do que a nossa
estrela, e encontra-se a cento e vinte e dois anos-luz de nós. Pormenor
interessante, apesar de se tratar de uma estrela gigante tem a mesma massa
que o Sol.”

Tomás estranhou este dado.
“Como é isso possível?”, admirou-se. “Se essa estrela é dezasseis vezes

maior do que o Sol, como pode ter a mesma massa?”
“É que se trata de uma gigante vermelha. Há alguns milhares de milhões

de anos tinha a mesma dimensão que o Sol, mas é uma estrela mais antiga
do que a nossa e consequentemente encontra-se numa fase mais adiantada
de vida. Tau do Sagitário aumentou de tamanho, como um dia o Sol
também aumentará, pois esgotou o hidrogênio do seu núcleo e passou a usar
o hélio como combustível. É por isso que, mantendo a mesma massa,
cresceu tanto.”

“Não acha que apenas alguns meses de buscas em torno dessa estrela
gigante, tendo em conta a importância do assunto, são um período
demasiado curto?”

“Em bom rigor, quando falei em meses estava a referir-me apenas ao
trabalho de Jerry Ehman. Depois de o sinal Wow! ter sido detectado, as
buscas à volta de Tau do Sagitário prolongaram-se por mais de vinte anos e



envolveram meios cada vez mais sofisticados, como os do Observatório de
Oak Ridge, os do Observatório de Green Bank, os das antenas do Very
Large Array e os do Observatório de Mount Pleasant, na Tasmânia. Foi tudo
perscrutado, embora talvez não com a intensidade e a duração que
gostaríamos.”

“E... nada?”
“Nada. Não se voltaram a registar sinais nem vagamente parecidos com

os do sinal Wow! Não se conseguiu assim fazer a confirmação do registo de
1977. Foi por isso que não houve nenhum anúncio público.”

“Se calhar o sinal não veio de nenhuma civilização extraterrestre...”
“Como decerto imaginará, essa hipótese foi amplamente explorada”,

assegurou o astrofísico da NASA. “Primeiro pensou-se que teria sido uma
cintilação interstelar de um sinal natural contínuo, mas depois de muito se
sondar não se encontrou nada. Ehman explorou ainda a possibilidade de se
ter tratado de um sinal terrestre que ricocheteou em algum objeto perto da
Terra, mas a hipótese também acabou por ser eliminada pois requeria que
houvesse em órbita um refletor enorme.”

Neste ponto Emese voltou a intervir.
“E também há a questão da frequência, Seth”, disse. “Não se esqueça

disso, pois é muito importante.”
“Ah sim, a frequência.”
Tomás interessou-se.
“Qual frequência?”
“A frequência em que o sinal foi recebido, os 1,42 gigahertz, está

reservada por acordo internacional para propósitos astronômicos, pelo que
ninguém no nosso planeta a usa. Isso significa que o sinal não pode ter tido
origem na Terra.”

A húngara da Agência Espacial Europeia impacientou-se com a
explicação.

“É mais do que isso”, interrompeu. “As nuvens de hidrogênio neutral,
que é o elemento atômico mais simples e mais comum do universo, emitem
uma forte radiação na frequência dos 1,42 gigahertz. Chamam-lhe a linha
do hidrogênio e qualquer astrônomo, astrofísico ou astrobiólogo tem
obrigação de a conhecer. Se o sinal Wow! foi emitido nos 1,42 gigahertz,
não pode ser por coincidência. Quem o emitiu sabe muito bem que se trata
de uma frequência especial.”

“Por ser a linha do hidrogênio?”



“Exato”, confirmou ela. “E por ser o início do waterhole. O buraco de
água.”

“Buraco de água? O que é isso?”
“As frequências entre 1,42 e 1,64 gigahertz são aquelas onde o radical

hidroxilo radia com maior preeminência.”
“Radical hidrox.... quê?”
“Hidroxilo, ou OH. Espero que tenha frescas na sua memória as aulas

de Química do liceu. Se tiver, há de reparar que o OH, ao juntar-se ao
hidrogênio, ou H, se transforma em HOH.” Arqueou as sobrancelhas, para
sublinhar a solução. “Está entendendo? HOH. Isto não lhe diz nada?”

Tomás concentrou-se na fórmula química.
“HOH?”, murmurou, como se falasse para si próprio. “São dois átomos

de hidrogênio e um de oxigênio, não é? Isso escreve-se HOH ou... ou...”
“H20.”
O historiador arregalou os olhos.
“Água!?”
A cientista húngara assentiu.
“É por isso que a banda entre os 1,42 e os 1,64 gigahertz, o intervalo

entre as linhas do hidrogênio e do hidroxilo, é conhecida por waterhole. O
buraco de água. Quem quer que tenha enviado o sinal Wow! escolheu
deliberadamente a frequência dos 1,42 gigahertz, a banda do hidrogênio,
para identificar o elemento atômico mais simples e mais comum do
universo e também para assinalar o início do waterhole, o buraco de água. É
como se dissesse: eu, emissor deste sinal, conheço o hidrogênio, que é
essencial à existência do universo, e conheço a água, que é essencial à vida,
pelo que podem ver que o sinal é intencional e é enviado por uma
civilização com ciência.”

Tomás sentia-se estupefato.
“A comunidade científica está de acordo no ponto mais importante de

todos”, interveio Seth. “O mais provável é o Wow! ter sido de fato um sinal
artificial extraterrestre. De tal modo é assim que em 2012, por ocasião do
trigésimo quinto aniversário da recepção do sinal, o Observatório de
Arecibo emitiu em direção a Tau do Sagitário uma resposta em nome da
humanidade, com umas dez mil mensagens de Twitter. A resposta de
Arecibo inclui sequências de repetições na cabeça dessas mensagens para
tornar claro que o nosso sinal também é intencional.”



“Então é dado como certo que o sinal Wow! foi mesmo enviado por uma
civilização extraterrestre.”

“Falta-nos a prova final, Tom.” Fez um trejeito, como se se corrigisse.
“Ou faltava.”

O uso do pretérito imperfeito por parte do americano não passou
despercebido ao historiador.

“Faltava?”
“Afirmativo”, confirmou Seth. “É que, há cerca de duas semanas,

recebemos um novo sinal.”
“Isso já eu percebi.”
“Pois, mas eles vêm aí.”
“O quê?!”
O homem da NASA trocou um olhar com a cientista húngara da

Agência Espacial Europeia, como se lhe pedisse que fosse ela a dar a
grande novidade. Bozóki Emese não se fez rogada.

“Há um objeto a dirigir-se à Terra.”



VIII

A novidade surpreendeu Tomás. Quando a conversa entrara na questão
do sinal Wow! recebido em 1977, o historiador convencera-se de que aquele
era o verdadeiro assunto da reunião. Contudo, percebeu por fim, não estava
em questão algo sucedido dezenas de anos antes, mas uma coisa que se
passava nesse preciso momento.

“Dizem vocês que há um objeto a dirigir-se à Terra?”, procurou
confirmar, ainda na dúvida. “Que objeto?”

Foi Seth Dyson que respondeu.
“Não sabemos.”
“Mas temos uma suspeita”, apressou-se Emese a acrescentar. “Achamos

que se trata de um... enfim, de um veículo.”
“Veículo?”
Ela suspirou.
“Uma nave espacial.”
Os contornos do caso tornavam-se fantásticos aos olhos de Tomás.
“Está a brincar...”
“É apenas uma suspeita”, sublinhou o homem da NASA, percebendo

que tudo aquilo parecia extravagante. “Na verdade não sabemos com
precisão do que se trata, excepto que é um objeto enviado por uma
civilização extraterrestre. Por dedução, pressupomos que se trate de uma
nave.”

“Mas como chegaram a essa conclusão?”, quis saber o historiador.
“Viram o objeto?”

“Não exatamente.”
“Então?”
“Como lhe disse, há duas semanas recebemos um novo sinal. Um

sistema de antenas em rede que temos na Califórnia, chamado Allen
Telescope Array, captou uma mensagem artificial aparentemente
proveniente do espaço. Depois de se certificar de que não se tratava de um
sinal de telemóvel ou de radar que se tivesse intrometido no sistema, como
por vezes acontece, o astrônomo de serviço solicitou a colaboração de um



radiotelescópio na Austrália para fazer a triangulação e determinar a
posição do emissor. O observatório australiano confirmou o sinal. Isso
provou que não se tratava de um satélite humano, mas de algo proveniente
do espaço profundo.”

“Não podia ser um fenômeno natural?”
“Não é impossível, mas...”
O astrofísico deixou a frase pendurada no ar.
“Mas?”
“Foi a origem do sinal que fez o astrônomo que o captou convencer-se

de que estamos de fato perante um contato extraterrestre.”
“O que tem essa origem de especial?”
Muito ao seu jeito, Emese interveio para dar a notícia mais importante.
“A fonte situava-se em Tau do Sagitário.”
O português abriu a boca.
“A estrela do sinal Wow!”
“Nem mais.”
Seth remexeu-se no seu lugar, visivelmente desconfortável com o que

ela acabara de dizer.
“Na verdade a Emese não está a ser inteiramente rigorosa”, observou.

“É verdade que as antenas do Allen Telescope Array, primeiro, e do
Observatório Parkes, depois, identificaram o sinal como sendo proveniente
do sector do firmamento onde se encontra Tau do Sagitário. Sobre isso não
há a menor dúvida. Porém, e em bom rigor, a origem do sinal não é
exatamente essa.”

“Então qual é?”
“Depois de Parkes ter confirmado a recepção do sinal e a sua origem, o

Allen Telescope Array contatou o Instituto SETI para dar a informação e o
instituto emitiu um alerta para todos os radiotelescópios ligados ao seu
projeto. As antenas de radiotelescópios por todo o planeta voltaram-se então
para Tau do Sagitário e puseram-se a escutar o sinal e a fazer medições.
Com tantos radiotelescópios em ação foi possível proceder a triangulações
muito precisas e perceber que, embora o sinal extraterrestre venha do que
no nosso firmamento identificamos como sendo o sector onde se situa Tau
do Sagitário, na verdade o emissor encontra-se mais próximo de nós.”

“Próximo a que ponto?”
“Muito próximo.”
“A quantos anos-luz do sistema solar?”



“Está cá dentro.”
Tomás não percebeu a resposta.
“Dentro? Dentro de quê?”
“A fonte do sinal está dentro do sistema solar.”
“O quê!?”, admirou-se o português. “Está a dizer que estamos a receber

o sinal de um dos planetas do nosso sistema solar?”
“Negativo”, emendou Seth. “É um objeto que veio do espaço profundo,

mais precisamente do sector de Tau do Sagitário, mas que entrou no sistema
solar e neste momento está a atravessá-lo.”

“Ah. E onde se encontra ele agora?”
“Na verdade deve por esta altura estar a passar pela órbita de Marte. O

interessante é que se encaminha para cá.”
O historiador estava siderado.
“Caramba!”
“Quando nos apercebemos disso, voltamos os telescópios para o ponto

identificado pelos radiotelescópios, num esforço para obter uma
identificação visual do objeto.”

“E... e conseguiram vê-lo?”
O cientista da NASA abanou a cabeça.
“Ainda não”, admitiu. “Mas a todo o momento conseguiremos, pode ter

a certeza.”
Tomás massajou o queixo, ainda sob o efeito do choque. As

ramificações de uma coisa daquelas eram imensas.
“Para onde se dirige esse objeto? Já calcularam? É possível fazê-lo?”
“É possível e já foi feito”, respondeu o astrofísico americano. “As

sucessivas triangulações efetuadas nas últimas duas semanas permitiram-
nos traçar com relativa exatidão a rota de Phanes.”

“Phanes?”
“Afirmativo. É o nome que atribuímos ao objeto.”
“Chamaram-lhe Phanes?” Balançou a cabeça, avaliando o nome.

“Escolha apropriada...”
“Sabe quem era Phanes?”
O português fitou o homem da NASA com uma expressão

condescendente.
“O senhor perceberá decerto de astrofísica, mas a história é o meu

domínio”, lembrou. “Qualquer historiador tem obrigação de saber que
Phanes, também conhecido por Protogonos, era um deus da mitologia



grega que emergiu do ovo cósmico, um ovo prateado que foi criado por
Aion, ou o Tempo. Desse ovo saiu Phanes, o deus da Luz e do Bem, que
deu origem ao universo. Phanes é também conhecido por ter gerado vida
nova.”

Seth sorriu.
“Portanto um nome muito apropriado, como constatou.”
“Sim, mas disse-me há instantes que graças às sucessivas triangulações

foi possível traçar com relativa exatidão a rota de Phanes”, recordou o
português, retomando o fio à meada. “Para onde a leva ela?”

O astrofísico americano apontou para o chão.
“Para a Terra.”
“Está em rota de colisão conosco?”
“Não exatamente”, esclareceu. “Os nossos cálculos indicam que Phanes

deverá passar num ponto entre a Terra e a Lua, o que em termos cósmicos é
uma tangente.”

“Ou seja, vem para aqui.”
“Sim e não. Vem, porque vai fazer uma rasante. Mas à velocidade a que

se desloca, e a menos que abrande, passará junto a nós a grande velocidade
e depois prosseguirá a sua viagem, atravessando o sistema solar de uma
ponta à outra e desaparecendo por fim no espaço profundo da mesma
maneira que apareceu.”

O historiador ponderou todas estas informações.
“Não acha estranho que Phanes se aproxime tanto da Terra? Acha que é

coincidência?”
“De modo nenhum. É intencional.”
“Então porque se irá embora depois da rasante?”
Os dois cientistas trocaram um olhar, como se se interrogassem

mutuamente.
“Temos uma teoria”, disse Emese. “Pensamos que existe uma

civilização em Tau do Sagitário, ou nas proximidades, que está há milênios
a perscrutar o universo em busca de sinais de vida. Graças à análise
espectrográfica por observação através de telescópio, os elementos dessa
civilização devem ter identificado vários planetas em sistemas solares
distantes, incluindo a Terra, como lugares onde existe hidrogênio e
oxigênio, e consequentemente água, pelo que presumiram que possa existir
aqui vida. O fato de usarem a frequência dos 1,42 gigahertz, a chamada
linha de hidrogênio, que dá início à banda do waterhole, sugere que a água



é para esses extraterrestres um indício potencial de vida. Imaginamos que
essa civilização deve transmitir periodicamente sinais na direção dos
planetas que lhes parecem interessantes, como o sinal Wow! Além disso é
provável que há milhares de anos tenham enviado naves para fazerem
tangentes a esses planetas e ver se alguém irá ao encontro delas. É o caso de
Phanes. Se alguém for ter com ela, é porque existe aqui uma civilização
comparável e o contato fica feito. Se ninguém aparecer, a nave limitar-se-á
a analisar o nosso planeta de perto, a enviar os dados recolhidos para Tau do
Sagitário e a prosseguir a viagem para outros destinos na Galáxia onde
possa haver vida inteligente. Em suma, estão a tentar estabelecer contato
com alguém.”

O português mordeu o lábio inferior, pensando no cenário que acabava
de lhe ser traçado.

“Faz sentido”, admitiu. “Essa teoria explicaria por que motivo Phanes
passará perto de nós mas não entrará em órbita.”

“Correto.”
“E quando passará a nave por aqui?”
Dessa vez a troca de olhares entre os cientistas envolveu também o

cardeal Panunzio, que até ali se remetera ao silêncio.
“Daqui a duas semanas”, respondeu Seth. “Dezassete dias, para ser mais

preciso.”
“Dezassete dias!?”
O secretário de Estado da Santa Sé e os dois enviados das agências

espaciais forçaram um sorriso nervoso.
“Falta pouco, não falta?”
“É como se fosse já amanhã”, observou Tomás. “O que vai ser feito

quanto a isso?”
Nova troca de olhares entre os três, como se cada um endereçasse a

outro a responsabilidade pela resposta. Acabou por ser o cardeal Panunzio a
tomar a palavra.

“Foi por isso que o chamei cá.”



IX

A situação tornara-se clara e chegara o momento de Tomás perceber
exatamente por que razão fora convocado para aquela reunião no Vaticano e
o que a Santa Sé e as agências espaciais americana e europeia esperavam
dele. Depois de passar os olhos pelos dois cientistas, o cardeal Panunzio
fixou-se no historiador.

“Ontem de manhã, pouco antes de partir para a sua digressão apostólica
pela Bélgica, pela Suíça e pelo Luxemburgo, sua santità convocou-me para
uma reunião de emergência”, relatou. “Encontrei o santo padre na sua
biblioteca privada em estado de graça, diria mesmo esfuziante. Madonna!
Nunca esquecerei a alegria do seu rosto sereníssimo! Quando sua santità
me viu, disse: ‘Paolo, não estamos sós!’ Não percebi a declaração, claro.
Pensei até que haveria mais alguém nos aposentos. Porém, ele depressa me
esclareceu. O santo padre explicou-me que o presidente dos Estados Unidos
acabara de lhe telefonar com a notícia de que recebemos uma mensagem do
céu. Há filhos de Deus noutros planetas que entraram em contato conosco e
enviaram um emissário, disse-me sua santità. Segundo a informação que
lhe foi comunicada pelo presidente americano, estava a ser constituído um
comité de recepção e os líderes das principais religiões do planeta
começaram a ser contactados para por um lado ajudarem a preparar os seus
crentes e os guiarem nesta hora de revelação, e por outro apresentarem
sugestões sobre a melhor forma de dialogar com estas criaturas que Nosso
Senhor nos mandou. Tudo isto foi o que o santo padre me disse. Fui
apanhado de surpresa, como é evidente, e ficamos os dois num estado de
grande excitação. Nessa altura ligou o secretário-geral das Nações Unidas,
que também acabara de ser informado pela Casa Branca, a anunciar que
estava a iniciar uma ronda de contatos para coordenar uma reação
internacional e a sugerir uma primeira conferência sobre o assunto, que
deverá ser levada a cabo via satélite e ainda em círculo restrito. De modo
que...”

Seth interrompeu-o.



“Se vossa eminência me permite, há algo que me parece preferível
explicar previamente”, sugeriu. “Trata-se do processo que nos conduziu a
este ponto.”

“Bene, bene...”
“Já vimos como foi detectado o sinal”, indicou o astrofísico da NASA,

assumindo a condução da conversa. “Como constatamos, o primeiro passo
que foi dado destinou-se a confirmar a sua origem e a certificarmo-nos de
que se tratava de fato de um genuíno sinal artificial de origem extraterrestre.
Após múltiplas verificações encetadas inicialmente pelo SETI, a resposta
foi positiva. O SETI contatou então a NASA para uma nova confirmação.
Foi aí que fui informado do que se passava e encarregado de liderar o
projeto. Formei uma equipe para estudar o problema e foi essa nossa equipe
que traçou o itinerário de Phanes e descobriu que o objeto alienígena em
breve fará uma tangente ao nosso planeta. Foi nesse preciso instante que
tomamos verdadeira consciência de quão urgente era esta questão. Não
tínhamos afinal anos para estudar o assunto, debatê-lo e tomar decisões.
Tínhamos dias.” Ergueu o dedo para sublinhar a palavra. “Dias.”

“Presumo que, à luz dessa constatação, tenham entrado em contato com
o seu governo.”

“Imediatamente”, confirmou o cientista americano. “Pedimos sem perda
de tempo uma audiência urgente na Casa Branca. Dissemos que tinha de ser
nesse mesmo dia pois tratava-se de matéria inadiável. Perante a urgência
que manifestamos, a audiência foi-nos concedida, pelo que voamos para
Washington e fomos levados para a sala oval. Informamos o nosso
presidente do que se estava a passar e pedimos-lhe instruções. O presidente
ficou estarrecido, como devem calcular, e perguntou-nos o que achávamos
que deveria ser feito. Não é uma questão simples, como imaginará.”

“Pois, mas não existem protocolos para lidar com situações dessas?”
“Claro que existem. O SETI tem uma comissão chamada PostDetection

Task Group, uma unidade especial dedicada às questões relacionadas com o
que fazer após a detecção e a confirmação de um sinal artificial
extraterrestre. Esta unidade adotou há alguns anos princípios orientadores
que estão incorporados num documento intitulado ‘Declaração de
Princípios Relativos a Atividades após a Detecção de Inteligência
Extraterrestre’.”

“Então é só aplicá-los...”
Seth fez uma careta.



“Não é assim tão simples, receio bem”, indicou. “Os princípios
estabelecidos pelo SETI pressupõem um amplo debate publico para analisar
com cuidado a questão e decidir como responder ao sinal e o que dizer
nessa resposta. O protocolo do SETI prevê que, após a confirmação da
origem extraterrestre de um sinal artificial, e antes ainda de ser feito
qualquer anúncio público formal, os cientistas de todo o mundo terão de ser
informados através do Bureau Central para os Telegramas Astronômicos da
União Astronômica Internacional. A seguir, e em conformidade com o
artigo onze do Tratado dos Princípios que Regem as Atividades dos Estados
na Exploração e Uso do Espaço Exterior, Incluindo a Lua e Outros Corpos,
terá de ser informado o secretário-geral das Nações Unidas. Também a
Assembleia Geral da ONU terá de ser notificada da descoberta, o mesmo
acontecendo com uma série de instituições como a União Internacional das
Telecomunicações, a Comissão da Pesquisa no Espaço, o Conselho
Internacional das Uniões Científicas, a Federação Internacional de
Astronáutica, a Academia Internacional de Astronáutica, o Instituto
Internacional da Lei Espacial, a Comissão 51 da União Astronômica
Internacional, a Comissão J da União Internacional da...”

O português ergueu as mãos para o travar.
“Pronto, pronto!”, exclamou, como se se rendesse perante aquele

metralhar incessante de nomes de organismos. “Chega! Já percebi que há
uma catrefada de instituições que, nos termos dos protocolos, deverão ser
alertadas. A questão é... para fazer o quê exatamente?”

“Para analisar a questão, para a debater, para propor caminhos, para
discutir possibilidades, para ponderar o significado disto tudo... no fundo
para preparar uma resposta da humanidade a toda esta situação. Um assunto
desta importância requer uma discussão aprofundada, como deve calcular.
Não se trata de uma matéria simples, que possa ser decidida por duas ou
três pessoas.”

“Pois, tem razão.”
“O problema é que não estamos propriamente a falar de uma situação

em que possamos dar-nos ao luxo de convocar grandes conferências
internacionais para debater o assunto com o cuidado, o pormenor e a
profundidade que ele merece, pois não?”

Justamente a questão que nesse momento ocupava a mente de Tomás.
“Temos dezassete dias.”



“Afirmativo, Tom. Uma ampla discussão como a que está prevista nos
protocolos do SETI para uma situação como esta pode durar meses, anos
até. Todos os países e todas as instituições científicas do mundo terão de ser
envolvidos. Haverá conferências por toda a parte, colóquios, congressos,
discussões, debates, propostas e contrapropostas, publicação de textos em
revistas científicas, tudo coordenado por um organismo das Nações Unidas
chamado COPUOS, a Comissão para os Usos Pacíficos do Espaço Exterior.
Serão nomeadas comissões, subcomissões e o diabo a quatro. A discussão
seria demorada, poderia mesmo tornar-se interminável. Acontece que só
dispomos de alguns dias para tomar decisões.”

“Dezassete”, repetiu Tomás, martelando o número. “Temos dezassete
dias.”

“Menos, Tom.”
“Menos? Mas Phanes não passa perto da Terra dentro de dezassete

dias?”
“Afirmativo”, confirmou o astrofísico da NASA. “Isso significa que

temos de tomar agora a decisão sobre o que faremos daqui a dezassete dias,
está a perceber? A decisão tem de ser tomada agora. Hoje. No máximo
amanhã. Quando Phanes passar por aqui, dentro de dezassete dias, não será
o momento para tomar decisões, mas para executar as decisões que
tomarmos agora.”

“Sim, tem razão”, concordou o historiador português. “Então o que é
preciso decidir?”

“A composição da equipe.”
“Qual equipe?”
“Lembra-se que lhe disse há pouco que, quando traçamos a rota de

Phanes e percebemos que ia passar em breve perto da Terra, fomos
imediatamente à Casa Branca dar a notícia ao nosso presidente? Contei-lhe
que nessa ocasião ele nos perguntou o que achávamos que devia ser feito.”

“O que lhe recomendaram vocês?”
Seth trocou um novo olhar com Emese antes de responder à pergunta do

acadêmico português.
“Explicamos ao presidente o protocolo do SETI para lidar com um

cenário pós-detecção e dissemos-lhe que não havia tempo para desencadear
todos os mecanismos previstos. Teríamos de improvisar, de cortar na
burocracia, de meter por atalhos. Assim sendo, e perante as circunstâncias



criadas, só víamos um curso de ação.” Levantou o indicador como se fosse
um algarismo. “Uma missão.”

“Uma missão no espaço?”
O cientista da NASA pegou na sua caneta e posicionou-a verticalmente

sobre o tampo da secretária, a base colada à madeira e a ponta voltada para
cima, e começou a ascender com ela como se mostrasse um foguete a
decolar.

“Temos de ir ao encontro de Phanes.”



X

O anúncio de Seth Dyson deixou Tomás com uma expressão sonhadora,
pois ficara maravilhado e intrigado com o projeto que a NASA propusera
ao presidente dos Estados Unidos.

“É possível ir ao encontro de Phanes?”
O astrofísico balançou afirmativamente a cabeça.
“Não temos alternativa”, disse. “A civilização que nos mandou o sinal

Wow! enviou uma nave para aqui evidentemente para ver se alguém ia ter
com ela. O mínimo que podemos fazer, parece-me a mim, é corresponder a
essa expectativa e estabelecer contato quando Phanes estiver a passar por
cá, não acha?”

“Bem, sim, mas.... como é que vão fazer isso?”
O homem da NASA voltou a fazer um movimento com a caneta, como

se manejasse um foguete.
“Enviando uma nave ao encontro de Phanes, claro. Foi por isso que

disse há instantes que estamos a formar uma equipe.”
“E como é que a América quer...”
O americano abanou a cabeça.
“A América não”, interrompeu-o. “A humanidade.”
“Ah, não me venha com conversa fiada”, retorquiu o historiador. “Para

efeitos práticos é a América. Não houve debate público, ninguém discutiu
nada, nenhum país os mandou para coisa nenhuma. Mesmo reconhecendo
que o tempo urge e que um debate alargado e aprofundado não é possível
nestas circunstâncias, os fatos são os fatos. Se vocês decidem formar uma
equipe e enviá-la ao espaço, ainda que com a melhor das intenções, não
vale a pena andarmos a jogar com as palavras e a fingir que estamos perante
uma resposta da humanidade. Não estamos. Esta missão é americana.”

Seth voltou a sacudir a cabeça.
“Repito que é uma missão da humanidade.”
“Como pode dizer uma coisa dessas se é a América que está a conduzir

todo este processo e a organizar a missão espacial para interceptar Phanes?”
O astrofísico apontou para a cientista húngara.



“Esta missão não é americana, mas internacional, como o comprova a
presença da Emese conosco e o fato de estarmos aqui no Vaticano a discutir
este assunto consigo e com sua eminência”, sublinhou. “A América apenas
iniciou o processo, Tom. Toda a operação está a ser conduzida em
articulação com a comunidade internacional. Uma vez concluído na
América todo o processo científico e depois de o presidente ter tomado as
decisões que lhe cabiam, começaram ontem os contatos. O presidente
telefonou pessoalmente a uma série de líderes mundiais, incluindo os seus
aliados e até adversários, e ainda personalidades como o secretário-geral
das Nações Unidas, o Papa, o grande mufti do Cairo e o Dalai Lama, para
os informar do sucedido e preparar um anúncio público formal. Ao mesmo
tempo, a NASA contatou a Agência Espacial Europeia e convidou-a
formalmente para integrar a Missão Phanes. Daí a presença da Emese aqui.
Contactamos também outras agências espaciais, incluindo a russa,
Roscosmos, e a chinesa, CNSA, para fazerem parte do projeto. Queremos
que todos colaborem.”

“Por colaborar quer dizer dar o ámen à América...”
“Jeez, já vi que é desconfiado...”
“Não sou desconfiado. Estou é queimado com episódios antigos

envolvendo entidades americanas.”
“Insisto que esta missão é internacional. Significa isto que todos os

países e instituições internacionais envolvidos terão de contribuir com
meios humanos e técnicos e, claro, com fundos. Além dos países, contamos
muito com parceiros na área científica. Muitos deles responderam de
imediato afirmativamente, como é o caso da Agência Espacial Europeia e
da CNSA chinesa, outros ficaram de nos dar uma resposta em breve, como
acontece com a Roscosmos russa. O comboio, como vê, já está em
marcha.”

Tomás retorceu os lábios, impressionado.
“Qual é o plano?”
“Estamos neste momento a constituir uma equipe internacional e

esperamos ter essa parte definida até amanhã, no máximo. O maior
problema relaciona-se com o veículo que irá transportar essa equipe para o
espaço e levá-la ao encontro de Phanes.”

“Porque não usar um space shuttle?”
Um sorriso aflorou aos lábios finos de Seth Dyson.



“Já vi que é um vivaço, Tom”, disse com evidente apreço. “Essa é
realmente a solução. É certo que o programa do space shuttle já foi
desativado, mas um dos aparelhos permanece guardado no cabo Kennedy.
Vamos recuperá-lo e usá-lo nesta operação. O Atlantis está neste momento a
ser preparado pelos nossos engenheiros e, logo que a equipe esteja formada,
os astronautas submeter-se-ão a um programa-relâmpago de treino e...
bang!, partirão para o espaço ao encontro de Phanes.”

“Quando acontecerá isso?”
“Bem, segundo os nossos planos...”
O telefone pousado sobre a secretária do cardeal Panunzio tocou nesse

momento, interrompendo a conversa. Agastado, o secretário de Estado da
Santa Sé agarrou no bocal.

“Pronto?”, atendeu, a irritação a transbordar-lhe da voz. “És tu, Renzo?
Mamma mia! Eu não pedi expressamente que ninguém nos incomodasse?
Então porque é que...” Fez uma pausa e o semblante transfigurou-se,
tornando-se de repente conciliador. “Ah, bene, bene. Fizeste bem, Renzo.”
Mais uma pausa. “Muito bem. Vou então pôr a chamada em alta voz.”

O sacerdote carregou num botão no aparelho, transferindo o som para
um alto-falante de modo que todos pudessem ouvir, e pousou o bocal.

“Sua eminência?” perguntou uma voz do outro lado da linha,
evidentemente o secretário particular do cardeal Panunzio. “Posso
estabelecer a ligação?”

“Podes.”
Ouviu-se um clique na linha e a chamada foi transferida.
“Allo?”, disse uma voz diferente do outro lado. “Está lá?”
“Daqui Paolo Panunzio, secretário de Estado da Santa Sé”, identificou-

se. “Como está, signor coronel Popov? É uma honra falar consigo.”
“Ah, eminência!”, retorquiu a voz no alto-falante com um forte sotaque

russo. “Peço desculpa por incomodá-lo. Disseram-me que vossa eminência
está numa reunião com o professor Dyson. Acontece que tenho a máxima
urgência em falar com ele, por razões que vossa eminência decerto não
ignora, pelo que receio ter sido um pouco brusco com o pobre do seu
secretário particular, que não queria transferir a chamada. Acha vossa
eminência que é possível dar uma palavrinha ao professor Dyson? É uma
questão da máxima urgência, asseguro-lhe.”

“Com certeza, signor coronel Popov. Acabei de pôr a chamada em alta
voz para que o professor Dyson o possa escutar. Deixe-me informá-lo de



que o professor Dyson se encontra reunido aqui comigo na companhia da
professora Bozóki, da Agência Espacial Europeia, e do professor Noronha,
convidado da Santa Sé. Estamos a falar da Missão Phanes, pelo que espero
que não veja inconveniente em que todos escutem a conversa.”

“Estando presente a representante da Agência Espacial Europeia, só
vejo vantagens em que ela também oiça o que tenho a dizer. Quanto ao
professor Noronha, vocês é que terão de decidir se pode ou não escutar a
conversa.”

“O professor Noronha está autorizado, signor coronel Popov.
Estávamos justamente a explicar-lhe o que se passa.”

“Então muito bem.”
“Podem falar, meus filhos. Estejam à vontade.”
A voz na linha interpelou o americano.
“Professor Dyson?”
O homem da NASA inclinou-se para o microfone que se encontrava no

alto-falante do telefone.
“Escuto-o, coronel.”
“Daqui Alexander Popov, diretor da Roscosmos”, identificou-se o autor

da chamada. “Estou telefonar de Moscou, como já deve ter percebido.”
“Percebi com certeza, coronel. Presumo que me esteja a ligar por causa

da Missão Phanes. Podemos contar com a Roscosmos?”
O russo fez uma curta pausa.
“Não é assim tão simples, receio bem”, disse com evidente cautela.

“Temos estado a discutir toda esta questão entre nós. Depois de muito
analisar o problema, chegamos a um consenso e fui mandado para
negociar consigo antes de o nosso país formalizar a sua posição junto a
Washington e às Nações Unidas.”

“Diga, coronel. Em que termos estão vocês dispostos a participar neste
projeto?”

“Podem contar conosco...”
“Excelente!”
“... desde que aceitem uma condição prévia que para nós é

inegociável.”
Revirando os olhos de enfado, Seth Dyson rangeu os dentes de

impaciência. Como gostavam os russos de complicar as coisas! Com toda a
certeza estavam preocupados com as habituais questões de protocolo e não
queriam aparecer numa situação que considerassem de subalternidade em



relação aos Estados Unidos. Como podiam as pessoas mostrar-se assim
ciumentas e preocupar-se com coisas tão mesquinhas como aquelas perante
um acontecimento grandioso, um evento tão transcendente na história da
humanidade como o que se avizinhava?

“Não querem que sejamos nós a liderar a missão, já percebi...”,
resmungou. “Fique descansado, coronel. Esta operação é genuinamente
internacional. Não haverá ninguém a dominar nem...”

“Não”, cortou o russo. “Nada disso, professor. Não é esse o nosso
problema.”

“Ah, bom.” O homem da NASA hesitou. “Então o que desejam
concretamente?”

Fez-se uma nova pausa na linha, como se o diretor da agência espacial
russa ganhasse coragem para expor a posição do seu país. Poderia amaciar
as palavras, adocicar a ideia, rodeá-la de floreados retóricos, mas era um
militar e, receando equívocos, pois a pior coisa numa situação daquelas era
que se gerassem mal-entendidos, acabou por optar pela franqueza.

Seria direto e brutal.
“Queremos que Phanes seja destruída.”



XI

Fez-se um silêncio pesado no gabinete do secretário de Estado da Santa
Sé e todos se entreolharam como se se perguntassem se teriam ouvido bem.
A exigência do coronel Popov, diretor da Roscosmos, ao telefone de
Moscou, era tão incrível que todos os que se encontravam no gabinete do
secretário de Estado no Palácio Apostólico pensaram que não tinham
ouvido bem. Ou então que o responsável da agência espacial russa se
expressara mal.

“Como disse?”
A voz do outro lado da linha repetiu tranquilamente o que exigira

momentos antes.
“Queremos que Phanes seja destruída.”
Seth pestanejou e ficou momentaneamente sem palavras, tão absurdo

lhe pareceu o que o diretor da Roscosmos afirmara.
“Está a brincar, coronel?”
“Não estamos aqui para brincadeiras, professor Dyson”, foi a resposta

seca. “Queremos Phanes destruída.”
“Mas... mas...”
“A nossa ideia é muito simples. Preparamos mísseis com ogivas

nucleares, programamo-los e apontamo-los. Quando o objeto se aproximar,
disparamos e mandamo-lo para o inferno. Como vê, não tem nada de
complicado.”

O americano esboçou um esgar de incredulidade.
“Isto só pode ser uma brincadeira.”
“Aqui não brincamos, professor Dyson. Só nesta condição aceitaremos

fazer parte da missão.”
“Esta é mesmo a sua posição?”
“É a posição da Rússia.”
O rosto de Seth enrubesceu de repente.
“Vocês enlouqueceram?”, explodiu, perdendo as estribeiras. “Querem

destruir Phanes?”



“Correcto, professor”, respondeu o russo com total tranquilidade, quase
como se fosse um robô. “E não precisa de se exaltar.”

“Está tudo maluco aí na Rússia? Então a humanidade tem o seu
primeiro contato com uma civilização extraterrestre e a primeira coisa em
que se pensa é num ato de guerra? Eles chegam aqui e atiramos-lhes uma
bomba atômica? É esse o seu plano?”

“Sim, é esse o plano.”
“Mas... mas... que disparate vem a ser este?”
“Não é nenhum disparate, professor”, retorquiu o diretor da Roscosmos.

“É a opinião do nosso governo em articulação com a instituição militar.
Estivemos a debater o assunto entre nós e estabeleceu-se um consenso a
este respeito. Não sabemos que civilização é essa que enviou para aqui a
nave e quais as suas motivações. Sabemos apenas que a luta entre as
espécies pela sobrevivência é uma lei natural. Se ela é válida na Terra,
provavelmente é válida em todo o universo. Consequentemente, o veículo
que aí vem constitui uma ameaça. Temos de nos proteger e o caminho mais
seguro é aniquilá-los antes que eles nos aniquilem.”

“Como sabem vocês que Phanes é uma ameaça?”
“Como sabemos que não é? Desde Darwin que sabemos que o conflito

é uma lei natural. Parece-nos razoável e prudente presumir que estamos
perante uma ameaça.”

“Mas quem é que está lhes impingindo esses disparates sobre Darwin?
Custa-me crer que sejam seus biólogos...”

“Todo mundo conhece a lei do mais forte, professor. É uma lei natural,
como deve saber.”

“Ouça, coronel,” disse Seth, reunindo toda a paciência de que era capaz.
“Estamos a falar do primeiro contato entre a humanidade e uma inteligência
extraterrestre. Não passa pela cabeça de ninguém que a primeira coisa que
façamos é desatar aos tiros. Isso é uma perfeita loucura!”

“Loucura é deixá-los aproximarem-se de nós, professor. Uma loucura e
um perigo.”

“O que é perigoso, coronel, é eles estenderem-nos a mão em paz e nós
respondermos com armas nucleares. Isso é que é perigoso. Esta civilização
dispõe de certeza de tecnologia mais avançada do que nós e se for atacada
poderá responder de forma arrasadora, não tenha dúvidas sobre isso.”

“Se os aniquilarmos imediatamente, não se atreverão a meter-se
conosco. Não terão tempo para recolher informações sobre nós e não



saberão a que ponto somos desenvolvidos, ou atrasados. Por via das
dúvidas, deixar-nos-ão em paz. Entendemos que o momento não pede que
sejamos ingênuos, mas fortes. Ou matamos ou morremos.”

Falar com o oficial russo era o mesmo que falar com uma parede, sentiu
Seth. O americano atirou um olhar aos que o rodeavam, como se pedisse
sugestões.

“Os cientistas russos”, sugeriu Emese num sussurro. “Pergunte-lhe o
que pensam os cientistas russos sobre isto.”

Pareceu ao astrofísico da NASA uma boa ideia, até porque ele próprio
já se havia interrogado sobre o que achavam os seus colegas russos daquela
conversa do diretor do Roscosmos. Seth voltou por isso a inclinar-se sobre
o microfone instalado no telefone.

“Coronel, diga-me uma coisa, por favor. O meu distinto colega que
dirige a Academia Russa das Ciências, o professor Lukhov, está de acordo
com a sua posição?”

Fez-se um curto silêncio na linha e a resposta, quando finalmente
surgiu, veio seca.

“O professor Lukhov não está aqui.”
“Não lhe perguntei se ele estava aí, coronel. O que lhe perguntei foi se

ele está de acordo com essa posição.”
“O professor Lukhov não está aqui.”
Ou seja, perceberam todos, a Academia Russa das Ciências opunha-se à

decisão dos governantes e militares russos e fora silenciada.
“E o professor Markhov, da Sociedade Russa de Astronomia? O que

pensa ele dessa sua decisão?”
“O professor Markhov não está aqui.”
“E o professor Vassiliev, chefe do departamento científico da

Roscosmos? Decerto ouviram-no...”
“O professor Vassiliev não está aqui.”
A resposta era tão repetitiva que parecia mecânica.
“Se bem percebi, coronel, os seus principais cientistas foram todos de

repente passar férias para o mar Negro. Ou se calhar para a Sibéria.”
“Ouça, professor, não vale a pena prosseguirmos com este jogo que não

nos leva a parte nenhuma”, impacientou-se o coronel Popov. “A nossa
posição é clara e foi assumida ao mais alto nível no Kremlin.
Consideramos que a nave desconhecida que aí vem constitui uma ameaça
evidente à humanidade e temos de nos proteger. Preciso de saber com



clareza se vocês aceitam a nossa posição, sob pena de não podermos
embarcar na missão internacional.”

“Com certeza que não aceitamos!”, retorquiu Seth com prontidão. “Está
absolutamente fora de questão! Mesmo sem ter consultado as autoridades
do meu país, posso garantir-lhe, coronel, que ninguém na América irá
concordar com um disparate desses! Nem pensar! Não vamos bombardear
Phanes!”

“Muito bem, vou presumir que essa é a posição da América. Mas o que
pensarão sobre este assunto os seus parceiros?”

“Tenho aqui a professora Bozóki, da Agência Espacial Europeia”,
recordou o cientista da NASA. “Se calhar vale a pena ouvir o que ela tem a
dizer.”

A húngara inclinou-se para o microfone.
“É impensável que destruamos Phanes e assassinemos os seus

tripulantes”, declarou Emese. “Nem sequer aceitaremos discutir tal
possibilidade. O momento é demasiado importante para que encaremos uma
hipótese tão absurda.”

Logo que ela se calou, o secretário de Estado da Santa Sé entendeu por
bem intervir.

“Signor coronel, daqui o cardeal Panunzio”, identificou-se. “Scusate,
mas pedia-lhe o favor de me elucidar quanto a uma questão em particular. O
que pensa sua eminência o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa sobre este
assunto?”

“Vossa eminência, e com o devido respeito, perceberá decerto que
estamos perante um assunto de estado, e não do foro da Igreja.”

“Devo então presumir que sua eminência o patriarca de Moscou nem
sequer foi consultado?”

“Trata-se de um assunto de estado e assim será considerado”, insistiu o
diretor da Roscosmos. “A Santa Igreja Russa sabe muito bem qual é o seu
lugar.”

“Se assim é, signor coronel, e enquanto secretário de Estado da Santa
Sé, devo expressar-lhe a mais viva repulsa pelos propósitos violentos e
agressivos que manifestou ao longo deste telefonema. Per carità, apelo à
tolerância. Apelo à compaixão. Apelo à paz. Não é com guerras que
chegaremos a algum lado. O evento que se irá produzir daqui a dezassete
dias é um dos mais importantes da história da humanidade. Consegue
compreender isso, signor coronel? Somos seres humanos, estamos



animados pela boa-fé e elevamos o nosso espírito ao céu. Santo cielo!
Acreditamos que as criaturas que aí vêm são tão filhos de Deus como nós.
Mostremos ao Senhor que somos dignos d’Ele e da Sua maravilhosa obra.
Iremos ter com aqueles que Ele guiou dessa estrela tão distante até nós com
o mesmo espírito que animou os reis magos quando seguiram a estrela de
Belém que os trouxe até Nosso Senhor, Jesus Cristo. Fá-lo-emos em paz e
com o coração a transbordar de compaixão. Quando estes seres vêm a nós,
também vêm a Cristo, pois foi nesta Terra que Jesus nasceu para salvar o
homem. Abraçaremos esses filhos de Deus e mostrar-lhes-emos que o
coração humano é universal e feito de amor. Rogo que Deus Pai vos
ilumine e mostre que o seu caminho não é o da verdade nem o da
compaixão. Per amor del cielo, escutai a Palavra do Senhor porque é ela a
palavra da salvação e da misericórdia infinita.”

No outro lado da linha, o russo suspirou.
“Penso que não temos mais nada a dizer uns aos outros”, concluiu o

coronel Popov em tom pesado. “Assim sendo, senhoras e senhores, tenho a
informar-vos que o meu presidente irá formalizar a nossa resposta perante
os seus governos e o secretário-geral das Nações Unidas e tentar
convencê-los dos méritos da posição que tomamos. Esperemos que o bom
senso impere.”

“Esperemos é que vocês ganhem juízo”, devolveu Seth com amargura.
“Mas, se não ganharem, tenho de ser sincero e congratular-me por ficarem
de fora desta missão. Ainda bem que não farão parte da Missão Phanes. A
última coisa de que precisamos nesta fase é dessa atitude insensata, belicosa
e, convenhamos, muito perigosa.”

Acenou na direção do telefone.
“Passe bem, coronel.”
Ouviu-se um clique e a chamada terminou.



XII

Durante um longo minuto após a conclusão do telefonema, ninguém
naquele gabinete do Palácio Apostólico falou. Ficaram todos imóveis, como
estátuas, atarantados, os olhares perdidos, a reconstituírem a conversa que
acabara de decorrer como se precisassem de recordar as palavras proferidas
para se certificarem de que não se equivocavam.

O mutismo foi por fim quebrado pelo anfitrião.
“Não compreendo”, murmurou o cardeal Panunzio. “Dio mio, que

loucura é esta? O que se passa com eles? Terão perdido o tino? Santa
Madonna! Que Deus nos ajude!”

Emese encolheu os ombros e resumiu numa palavra tudo o que pensava.
“Russos!”
“Mas será que esta gente não entende o que está em jogo?”, questionou

Seth, falando mais para si mesmo do que para os outros. “Será possível que,
no preciso momento em que estamos à beira de um encontro histórico com
uma civilização extraterrestre, a primeira coisa que lhes vem à cabeça seja a
guerra? O que há de errado com estes tipos? Ainda viverão na barbárie?”

“Paranoicos”, observou Tomás. “Se quisermos perceber a forma como
os russos raciocinam, basta olhar para a história deles. Está lá tudo.”

“O que quer dizer com isso?”
“Então não conhece a história da Rússia?”, questionou. “O país sempre

foi um gigantesco campo de batalha. Repare, a Rússia está encravada entre
dois continentes, a Europa e a Ásia, e durante Séculos e Séculos foi sendo
atravessada e invadida por quem queria ir de um lado ao outro. Os russos
sofreram as invasões sangrentas de Gengis-Khan, Napoleão e Hitler,
tiveram czares sanguinários, aturaram Rasputin e outros loucos,
enfrentaram as mortes em massa no tempo de Lenine e Estaline, mais o
Gulag e toda essa panóplia de horrores. É toda uma existência sob a bota da
opressão, uma tragédia sem fim. Os russos aprenderam a temer tudo, até a
própria sombra.”

“Isso é verdade.”



“Como pensa que reagem quando lhes dizem que vêm aí seres
desconhecidos com uma tecnologia mais avançada do que a nossa? É
natural que entrem em pânico. A paranoia é simples reflexo do trauma que
os estrangeiros lhes infligiram. Aprenderam a recear o desconhecido,
temem o outro e reagem da única forma que sabem perante o imprevisto:
com agressividade. E isto, meus caros, é um problema. Um grande
problema.”

O homem da NASA fez um gesto indiferente, como se a questão já
estivesse ultrapassada.

“Já não são problema nenhum”, devolveu com sobranceria. “Os russos
ficam fora da Missão Phanes e desse modo não estão em condições de nos
atrapalhar nem de causar dano.”

O assunto parecia arrumado, mas o português fez uma careta, a remoer
uma ideia.

“A questão que eles levantaram, confesso, suscita-me algumas
dúvidas.” Estreitou as pálpebras, pensativo. “Pergunto a mim mesmo se...
se...”

“Se, o quê?”
Tomás bufou. A semente da dúvida tinha sido plantada e precisava de a

eliminar.
“O que me deixou a pensar foi aquela referência do coronel Popov à

ideia da luta entre as espécies. Poderá ele ter razão e tratar-se realmente de
uma lei universal? Se for assim, que consequências pode isso ter para esta
missão?”

Seth piscou os olhos de impaciência.
“Ouça, Tom, isso é tudo um disparate sem...”
“Se me permite, Seth, gostava de ser eu a esclarecer o Tomás”, pediu

Emese. “Sendo astrobióloga, esta é a minha área de especialização.”
“Com certeza.”
A cientista húngara voltou-se para o historiador.
“É um fato que a teoria de Darwin sobre a evolução ajudou a

popularizar a ideia da competição entre espécies, da sobrevivência do mais
forte e tudo isso. E, em bom rigor, trata-se de um conceito verdadeiro. Basta
olhar para a natureza ou ver um documentário de vida animal na televisão
para percebermos que as diferentes espécies competem realmente entre
elas. Ou comem ou são comidas. É o que vulgarmente se chama a lei da



selva, embora em bom rigor nós, os biólogos, lhe chamemos seleção
natural, pois a competição começa dentro das próprias espécies.”

“Sobre isso não há dúvida.”
“Se bem entendi, a questão que o atormenta é esta: e se o coronel Popov

tem razão?”
A forma como a astrobióloga da Agência Espacial Europeia colocou a

questão foi realmente ao cerne do problema. E se no universo imperasse
mesmo a lei da selva?



XIII

O cenário traçado pelo diretor da Roscosmos, e que Tomás retomara,
não pareceu impressionar a astrobióloga da Agência Espacial Europeia.
Tornava-se evidente que aquela questão já havia sido devidamente
ponderada pelos cientistas envolvidos no projeto.

“Compreendo os receios”, disse Emese. “O conceito de lei da selva e da
luta das espécies, com o mais forte a impor-se sobre o mais fraco,
implantou-se profundamente no imaginário popular. O que é menos
conhecido, no entanto, é que, havendo de fato competição entre espécies,
existe um mecanismo muito comum usado pelos seres vivos para
sobreviverem que está para além da competição.”

Tomás ergueu uma sobrancelha.
“Para além? O que há além da competição?”
“A cooperação.”
“Mas não foi isso que Darwin descobriu...”
“Darwin deu o primeiro passo para a compreensão do mecanismo que

conduz à evolução das espécies, mas depois foram feitas muitas outras
descobertas que complementaram e até corrigiram a tese original”,
explicou. “Uma delas é a importância da cooperação. A evolução e a
sobrevivência assentam muito na cooperação, uma realidade que tendemos
a esquecer, mas que os estudos vão sucessivamente confirmando. Vemos
isso não só nos seres humanos e nos mamíferos, mas também nas aves, nos
répteis, nos insectos, nos peixes, nas plantas... até nas células e nos
genomas! Há cooperação em tudo o que é biologia. Os seres vivos
sobrevivem e evoluem graças à cooperação que são capazes de gerar a
múltiplos níveis.”

“Os russos não saberão isso?”
“Claro que sabem! Não foi por acaso que, quando o diretor da

Roscosmos se pôs a falar das leis de Darwin e mais não sei quê, eu sugeri
ao Seth que lhe perguntasse se estava a expressar um ponto de vista
sustentado nas opiniões dos cientistas russos. Essa pergunta não foi
inocente, como é óbvio. Conforme decerto notou, o coronel teve sempre o



cuidado de não invocar a opinião dos seus cientistas. Não o fez uma única
vez, e há uma razão para isso. A importância da cooperação na evolução
das espécies é um fenômeno amplamente conhecido dos biólogos e com
toda a certeza os meus colegas russos explicaram-no ao seu governo e aos
seus militares. O que se está a passar é que as autoridades russas
escolheram ignorar a opinião dos cientistas. Tomaram uma decisão política
ao arrepio do conhecimento científico. Esse é que é o problema.”

“Acha portanto que os extraterrestres que aí vêm estão imbuídos do
espírito de cooperação...”

“Não vem aí nenhuma frota, Tomás. Vem uma nave.” Ergueu o
indicador a sublinhar a ideia. “Uma única. Uma simples nave não parece
constituir uma ameaça assim tão tremenda à humanidade, não lhe parece?
No limite pode ser um perigo para quem fizer parte da missão, mas nem
nisso acredito, pois quem a envia é uma civilização inteligente.”

“Precisamente. Sendo uma espécie inteligente, a ameaça não poderia ser
maior?”

“Mas qual ameaça, Tomás?”, insistiu Emese. “É apenas uma nave.
Além do mais, se Phanes atravessou o espaço profundo entre o sistema
solar e Tau do Sagitário, que está a mais de cento e vinte anos-luz de
distância, é porque foi lançada há milhares de anos. Isto significa que a
civilização que a enviou já existia há milhares de anos. Agora pergunto-lhe
eu a si, que é historiador: é possível uma civilização sobreviver sem
cooperação?”

O português considerou a pergunta; tratava-se de um excelente tema de
análise histórica.

“Sem dúvida, o que retemos das lições da história é mais a
conflitualidade, as guerras, as invasões e tudo isso. Mas é um fato que as
civilizações assentam sobretudo na cooperação, na ordem e na paz. Já
tivemos a pax romana, por exemplo. E é também uma realidade que a
evolução civilizacional está ligada à evolução da ética. Veja-se Confúcio na
China, Sócrates na Grécia e Kant no Ocidente.”

“Precisamente”, concordou ela. “Uma civilização que tenha milhares e
milhares de anos desenvolveu forçosamente uma ética relacionada com a
cooperação, pois nenhuma espécie consegue impor-se apenas na base do
conflito, como qualquer biólogo tem obrigação de saber. Ao preservar os
outros, a espécie está também a preservar-se a si mesma. Se há coisa que a
ciência já percebeu, da física quântica à biologia, é que todos estamos



ligados. A ideia de que nos encontramos separados uns dos outros não passa
de uma ilusão. Quanto mais desenvolvida é uma civilização, mais clara é a
compreensão dessa realidade fundamental.

“Portanto a cooperação é uma estratégia vencedora das espécies
inteligentes...”

“Sim, mas não apenas das inteligentes. Os biólogos descobriram que o
segredo das espécies mais bem-sucedidas não é somente a inteligência mas
o desenvolvimento de sistemas sociais complexos assentes na cooperação.
Veja o caso das formigas, que não são propriamente famosas pela
inteligência. Dividem o trabalho, e umas protegem a colônia, outras fazem
agricultura numa cadeia de produção, outras procuram alimentos. As
formigas comportam-se de forma altruísta e algumas sacrificam-se pelas
outras. A cooperação é de tal modo eficiente que, apesar de as espécies de
insectos que cooperam entre si constituírem apenas dois por cento dos dois
milhões de espécies conhecidas de insectos, elas dominam as outras
espécies em número, em biomassa e no impacto no ambiente. As
comunidades com elementos que se apoiam mutuamente têm mais
possibilidades de sobreviver do que aquelas que fomentam o conflito.”

Atento à conversa, o cardeal Panunzio assentiu neste ponto.
“Quem com ferro mata com ferro morre.”
“O altruísmo é uma boa estratégia biológica”, insistiu a astrobióloga.

“Uma das razões do sucesso da espécie humana radica nas suas
competências sociais, na capacidade de cooperar. Eu ajudo-te, tu ajudas-me.
Se as formigas cooperantes dominam o mundo dos invertebrados, os seres
humanos cooperantes dominam o mundo dos vertebrados. As espécies
dominantes são por isso as que assentam em estratégias de cooperação. Mas
é verdade que, sendo o altruísmo e a cooperação imperativos de evolução
mesmo em espécies que não são inteligentes, as caraterísticas cooperantes
tendem a acentuar-se nas inteligentes. No seu processo de cooperação, estas
chegam a desenvolver conceitos como a moral e a ética, de modo a evitar a
lei da selva. A humanidade foi gradualmente substituindo a lei da força pela
força da lei. Quanto mais avançada é uma civilização, mais importante é a
força da lei e menos relevante é a lei da força. O mesmo princípio deverá
ser válido para outras civilizações.”

“Mas não poderá uma civilização extraterrestre impor-se sem
desenvolver capacidades de cooperação?”



A cientista da Agência Espacial Europeia manteve os olhos azul-claros
fixos em Tomás.

“Você é que é o historiador”, observou. “Avalie por si mesmo. O que
acha dessa questão?”

O português viu-se na contingência de ter de responder à sua própria
pergunta.

“Bem... é possível que os extraterrestres não precisem de competências
sociais nem de moral”, cogitou. “Estamos perante o desconhecido. Mas as
aptidões sociais e a capacidade de cooperação parecem na verdade
essenciais para o êxito de uma civilização. E quando há interação social tem
de haver leis, moral e ética. Isso leva-me a pensar que é muito provável que
uma civilização extraterrestre seja eticamente desenvolvida. Talvez
possamos ficar descansados.”

“Está a ver?”
“E há um outro aspecto a considerar”, acrescentou Tomás, como se algo

mais lhe tivesse ocorrido. “A longevidade da civilização que nos enviou
Phanes.”

“A longevidade?”
“Aquela observação que fez há instantes sobre o fato de Phanes ter

iniciado a sua viagem há muito tempo deixou-me a pensar. Se bem
compreendi do que explicou, se Tau do Sagitário está a mais de cento e
vinte anos-luz da Terra, isso significa que a nave foi enviada há milhares e
milhares de anos.”

“Correcto. E então?”
“Sabemos que a civilização que a enviou ainda há relativamente pouco

tempo existia, pois isso é confirmado pelo sinal Wow!, que recebemos em
1977.”

“Sim...”
“Acontece que uma civilização que desenvolveu tecnologia altamente

avançada, como forçosamente é o caso daquela que nos transmitiu o sinal
Wow! e nos enviou Phanes, decerto também desenvolveu tecnologia
altamente destrutiva. Estou a falar de tecnologia capaz de aniquilar a vida
de um planeta inteiro. Isso significa que as probabilidades de uma
civilização dessas se autodestruir são muito elevadas. Se a civilização de
Tau do Sagitário sobreviveu milhares de anos, temos um forte indício de
que desenvolveu um padrão ético suficientemente elevado para travar o uso
dessa tecnologia a um ponto autodestrutivo, não só para a espécie mas para



todo o seu planeta. É inevitável que uma espécie inteligente estabeleça
padrões éticos que lhe permitam viver em harmonia com o seu meio
ambiente, de modo a salvaguardar o ecossistema. Se isso não acontecer, a
probabilidade de extinção é muito elevada.”

Bozóki Emese considerou este raciocínio.
“Não tinha pensado nisso dessa maneira, mas é evidente que tem razão.

É impossível uma tecnologia superior com uma ética inferior. Uma tal
situação conduziria inevitavelmente a espécie à autodestruição, pois não
teria escrúpulos em usar a tecnologia que desenvolveu para devastar tudo à
sua volta.”

“Se a civilização que nos enviou Phanes é avançada e sobreviveu
milhares de anos é porque desenvolveu elevados padrões éticos. Sem esses
padrões, a esta hora já estaria extinta.”

“Sem dúvida”, reforçou ela. “Aliás, se há coisa em que nós, os biólogos,
já reparamos é que os animais podem estabelecer relações de amizade e até
de amor entre eles ou para com os seus donos, embora utilize aqui o
conceito de amor com algumas reservas, pois trata-se de algo subjectivo e
não mensurável. Quanto mais inteligente é um animal, maiores são essas
capacidades. A partir daí, não é difícil imaginar animais superiores que
desenvolvam aptidões relacionadas com a cooperação, como a moral e a
ética, a noção do bem e do mal, da justiça e da injustiça. É isso, em suma,
que podemos esperar de uma civilização extraterrestre desenvolvida: uma
ética que respeite o ecossistema.”

A conclusão lógica impôs-se a Tomás.
“Ou seja, o cenário que os russos apresentam não é provável. Por

conseguinte, Phanes não é uma ameaça.”
Foi a vez de Seth voltar à conversa.
“Nada é impossível quando se lida com o desconhecido, como

corretamente observou há pouco. Penso no entanto que a esse respeito
podemos estar de fato descansados, não só porque nos parece evidente que
uma civilização só consegue chegar a um grau avançado se desenvolver
também aptidões sociais fortes como a ética e a lei, mas também por uma
outra coisa que ainda não lhe dissemos.”

“Que coisa?”
O homem da NASA tornou-se misterioso.
“Estou a referir-me a certos elementos inseridos na mensagem que

recebemos de Phanes. Esses elementos deixam-nos mais tranquilos quanto



a esta questão.”
A revelação interessou a Tomás.
“Que elementos são esses?”
“A seu tempo se saberá, Tom.”
“Os russos estão a par desse dado?”
A referência aos russos pareceu enervar o homem da NASA.
“Foram informados, sim.”
“Não ouviu a conversa do coronel Popov há bocado?”, questionou com

voz tensa. “Não reparou na mentalidade agressiva que os orienta?”
O português assentiu.
“Sim, a natureza paranoica dos russos impede-os de ver o óbvio. Sobre

isso não há dúvida.”
Seth sacudiu a cabeça como se assim pudesse expulsar a lembrança do

diálogo tido minutos antes com o responsável da Roscosmos.
“Seja como for, eles estão fora deste projeto.” Pareceu conformar-se

com a ideia. “É melhor assim. Esta gente só ia fazer confusão, criar
problemas, levantar obstáculos. Sem os russos, tudo se tornará mais fácil.”

O historiador não partilhava essa certeza.
“Se fosse a si, Seth, não cantava vitória tão cedo.”
“Que quer dizer com isso?”
Como em resposta, Tomás voltou-se para a cientista da Agência

Espacial Europeia.
“O que acha, Emese?”, perguntou. “Vocês na Hungria é que têm uma

longa experiência de convivência com os russos, não é verdade? O que nos
diz disto tudo?”

A húngara recostou-se no assento e considerou a questão.
“Acho que tem razão, Tomás. Se bem os conheço, eles não se vão ficar

por aqui.”
“Ora essa!”, exclamou Seth. “O que poderão esses loucos fazer?”
“Não sei”, disse a astrobióloga da Agência Espacial Europeia. “Mas de

que têm uma carta guardada na manga, pode ter a certeza. Os russos não
dão ponto sem nó.”

O homem da NASA esboçou um gesto impaciente, como se quisesse
atirar este assunto para trás das costas e concentrar-se no que considerava
realmente importante.

“Se os russos ficaram com azia, paciência”, desabafou. “O importante é
concluirmos a nossa reunião e passarmos à frente, pois o tempo escasseia.”



Olhou em redor, como se buscasse ajuda. “Onde íamos nós na conversa
quando aquele energúmeno das estepes teve a infeliz ideia de ligar para
aqui?”

“Se bem me lembro, Seth, falava-me sobre a missão”, recordou Tomás.
“Dizia que o space shuttle Atlantis foi reativado e está a ser preparado no
cabo Kennedy.”

“E a equipe”, apressou-se Emese a acrescentar, relembrando ao
americano o ponto mais importante de todos. “Temos de fechar essa questão
quanto antes.”

“Ah, sim”, disse Seth, reordenando os pensamentos. “Pois, isso mesmo.
Falávamos na missão.” Endireitou-se no seu lugar. “Como devem calcular,
há várias coisas a andar em paralelo nesta missão. A operação científica, a
operação técnica, a operação financeira, a operação política e diplomática, a
coordenação internacional... enfim, um ror de problemas. Em tudo isto há
um elemento indispensável e que precisamos de resolver com toda a
urgência. Trata-se da constituição da equipe. Este assunto tem de ser
encerrado o mais depressa possível.”

“Temos de formar uma equipe internacional de astronautas que por um
lado seja eficiente e consonante com os objetivos da missão e por outro se
revele representativa da humanidade”, esclareceu a cientista da Agência
Espacial Europeia. “E é por isso que aqui estamos em Roma.”

Tomás olhou-os sem entender.
“Vieram ao Vaticano para formar a equipe de astronautas? Precisam de

um padre?”
Emese e Seth ficaram um momento a fitá-lo, como se o olhar fosse

suficientemente esclarecedor das suas intenções.
“Tom, precisamos é de si.”



XIV

O convite era de tal modo inesperado que a primeira reação de Tomás
foi soltar uma gargalhada, pensando que se tratava de uma brincadeira. Mas
os seus interlocutores mantiveram-se impassíveis, e o historiador percebeu
que a proposta era mesmo séria.

“O que pretendem de mim?”, perguntou, desconfiado. “O que posso
fazer na Missão Phanes?”

“O seu trabalho.”
“Onde? No cabo Kennedy?”
O astrofísico da NASA apontou para cima.
“No espaço.”
“Perdão?”
“Venha conosco lá para cima.”
A expressão de Tomás foi de incompreensão.
“Isto é alguma brincadeira?”
“Não, Tom”, disse Seth. “É muito a sério. Precisamos de si nesta

missão.”
“Querem que eu vá no... no space shuttle?”
“Está com problemas de audição ou com dificuldade em compreender o

que lhe dizem, Tom?”, questionou o americano. “Qual foi a parte do convite
que não entendeu? Queremos que venha conosco no Atlantis para o espaço
e participe no encontro com Phanes. Não consigo ser mais claro do que
isto.”

O português olhava-os ainda com incredulidade.
“Mas... mas eu não sou astronauta!”
Seth Dyson apontou para a cientista da Agência Espacial Europeia ao

seu lado.
“Também a Emese não é”, indicou. “E no entanto vai nesta missão. Em

bom rigor, para os voos dos space shuttles só o comandante e o piloto têm
de ser astronautas propriamente ditos, se entendermos essa função como a
de pilotos que vêm do sector da aeronáutica. Mas essa concepção de
astronauta, com origem nos tempos das primeiras missões espaciais, está já



obsoleta. Agora existem os especialistas de missão, como eu, a Emese e
muitos outros. Estamos a falar de cientistas que fizeram treino especial de
astronautas e vão exercer determinada função relacionada com os objetivos
da missão. Também o Tom é necessário, mas como especialista de carga,
que é uma outra função, e é por isso que lhe estamos a endereçar este
convite.”

Tomás mantinha-se atônito.
“Mas... porquê eu?”
“Porque precisaremos de comunicar com os tripulantes da nave

extraterrestre, Tom. Quando o contato ocorrer, a capacidade de nos
entendermos com os tripulantes de Phanes será crucial. É aí que contamos
com você.”

O historiador não sabia o que dizer.
“Ouçam, tenho uma novidade para dar e receio que ela vá deixá-los

surpresos, se não mesmo chocados”, avisou. “Eu não sei falar a língua dos
extraterrestres. Admito que este fato nunca lhes tenha ocorrido e até pareça
estranho, mas é a realidade e temos de a encarar. É preciso que vocês
tenham consciência de que, quando eles começarem a falar, não vou
entender patavina.”

A ironia das suas palavras arrancou sorrisos no gabinete.
“É evidente que ninguém espera que se ponha à conversa com os

tripulantes de Phanes, Tom”, admitiu Seth. “Se calhar eles nem têm boca!
Quem sabe se comunicam através de peidos?”

O cardeal Panunzio remexeu-se no cadeirão, incomodado com a
expressão.

“Professor Dyson, por favor. Tenha tento na língua.”
“Ah, desculpe!”, corrigiu-se o americano. “O que quero dizer é que,

como é evidente, não é só com palavras que se estabelece a comunicação
entre duas partes. Há outras maneiras.”

O português concedeu.
“Admito que sim, embora tenha de refletir um pouco sobre isso. Bem

vê, toda a minha experiência é de comunicação entre seres humanos. Nunca
me ocorreu ter de decifrar formas de comunicar com extraterrestres e não
há termos de comparação que me permitam perceber se existem ou não
pontos comuns entre as nossas maneiras de comunicação e, a existirem, que
maneiras são essas. A verdade é que não sabemos nada sobre eles.”



A cientista da Agência Espacial Europeia colou a ponta do indicador à
têmpora direita.

“Mas temos imaginação e capacidade de raciocínio e de improvisação”,
lembrou Emese. “Será isso que poderá desbloquear as coisas quando o
encontro ocorrer.”

“Não digo que não”, aceitou Tomás. “Mas... por que eu? Por que me
escolheram?”

“Não se acha capaz de executar esta missão?”
“Não sei”, admitiu. “Nem eu nem ninguém pode dizer que consegue ou

não consegue s comunicar com os tripulantes de Phanes sem saber como
são eles, qual sua maneira de se comunicar e a sua linguagem específica.
Comunicam por sons, como nós? Ou por sinais visuais, como a linguagem
gestual ou a escrita? Ou por cheiros? E porque não através de sensações
tácteis? Ou se calhar é de outra forma qualquer que a nós nem nos ocorre.
Quem sabe? Não faço a mínima ideia. Podem não ter olhos, ou olfato, ou
ter órgãos sensoriais para captar coisas que nós nem sonhamos que existem.
Não são as aves que veem cores que não conseguimos ver e não há cobras
que registam temperaturas? E os cães, que ouvem coisas que não
conseguimos ouvir, ou os morcegos, que compreendem o mundo em redor
através de ecos? Quem nos garante que os extraterrestres não têm formas de
percepção inteiramente diferentes da nossa e de toda a fauna que existe na
Terra? Poderão ser como as plantas? Mais estranhos ainda? A que ponto
serão diferentes?”

“O mais provável é que sejam realmente muito diferentes”, confirmou a
astrobióloga. “Com toda a certeza serão radicalmente distintos de tudo o
que conhecemos. Ou, porque não?, talvez vejamos coisas semelhantes às
que encontramos no nosso planeta, pois existem na biologia conceitos como
a evolução convergente. Quem sabe como serão eles?”

Tomás respirou fundo, contemplando as possibilidades imensas que se
abriam.

“Sim, quem sabe? Tudo é possível, de fato.” Passou a mão pelo cabelo,
como se tentasse reordenar as ideias. “Ouçam, deve haver muita gente bem
mais qualificada do que eu para este trabalho. Porque diabo me escolheram
a mim?”

Seth sorriu.
“Melhor do que você? Quem?”



“Oh, muita gente, sei lá. Para todos os efeitos, não respondeu à minha
pergunta.”

Fez-se um curto silêncio e acabou por ser o secretário de Estado da
Santa Sé a falar.

“Colpa mia”, disse o cardeal Panunzio, sentindo que tinha de ser ele a
esclarecer o historiador sobre este ponto. “Ou, para ser mais exato, a culpa é
de sua santità.”

“Do papa?”
“In fatti”, confirmou. “Tudo aconteceu ontem, depois da chamada do

presidente dos Estados Unidos para nos dar a notícia. Per la Madonna! O
santo padre estava absolutamente radiante. Enquanto comentávamos o caso,
e conforme há pouco contei, ligou o secretário-geral das Nações Unidas
para coordenar a resposta a dar pela comunidade internacional, incluindo
pelas grandes religiões. A meio da conversa com sua santità, o secretário-
geral confidenciou que estava nesse momento a ser constituída a equipe de
astronautas e que ele próprio, na qualidade de chefe da organização que
representava toda a humanidade, tinha sido encarregado de selecionar o
elemento que estabeleceria a comunicação com os tripulantes de Phanes. O
problema é que cada estado-membro da ONU queria que ele escolhesse um
político desse estado-membro, e estavam a pressioná-lo imenso. O critério
deixou de ser o da competência e passou a ser o dos interesses políticos.
Não só o bom homem não sabia a que pressão ceder como sentia que a
última coisa que a humanidade queria era ser representada por um dos
piores da sua espécie.”

“Um dos piores?”
“Com certeza”, confirmou. “Haverá pior entre os seres humanos que um

político?”
Riram-se todos no gabinete.
“Sabe-a toda, este secretário-geral”, observou Seth com boa disposição.

“Ele próprio vem do meio.”
A distração serviu para descontraírem e trocarem gracejos, mas o

cardeal Panunzio retomou prontamente a exposição.
“Foi então que sua santità manifestou a sua opinião”, disse o sacerdote.

“‘Do que vossa excelência precisa’, disse o santo padre ao secretário-geral
das Nações Unidas, ‘é de uma pessoa que seja capaz de decifrar qualquer
charada, pois a linguagem dos tripulantes de Phanes será com toda a certeza
um enigma, uma vez que é certamente diferente de tudo o que conhecemos



até agora. Além do mais terá de ser alguém com provas dadas, alguém que
o cidadão comum respeite e a quem reconheça capacidade especial de
comunicação. Terá de ser um cidadão comum que represente os cidadãos
comuns, mas com competências técnicas específicas na decifração de
mensagens enigmáticas.’ ‘Mas quem?’, perguntou o secretário-geral.
‘Quem existe por aí que tenha esse perfil?”’

“Jesus Cristo?”
O homem da NASA não resistira ao gracejo, mas o secretário de Estado

da Santa Sé não apreciou que se fizesse humor em torno da figura mais
sagrada do cristianismo e lançou-lhe um olhar severo. O americano
emudeceu e baixou a cabeça, como um menino mal comportado posto de
castigo. O cardeal Panunzio voltou a sua atenção de novo para Tomás.

“O santo padre nomeou-o a si, professor Noronha.”
O sentido da narrativa do número dois do Vaticano tornara a informação

previsível. Tomás sabia que o papa nutria por ele grande apreço, como se
demonstrava de resto pela oferta de oficiar o casamento com Maria Flor,
mas o português não tinha a certeza de estar à altura dessa confiança e da
missão que seria lançada para o espaço. A própria ideia de sair da Terra,
embora tivesse sem dúvida os seus encantos, aterrorizava-o.

“O secretário-geral da ONU aceitou a sugestão, presumo.”
“Ficou entusiasmadíssimo” revelou o cardeal Panunzio. “A sua

reputação precede-o, mio figlio. Ninguém esquece os serviços que prestou à
humanidade em graves crises no passado e a nossa gratidão não tem limites.
O professor é um herói para muita gente, um homem comum que a todos
representa, com a vantagem de possuir capacidades inigualáveis de
decifração de enigmas. Além do mais, sendo português, vem de uma nação
de grandes descobridores. O navegador que iniciou a globalização, Vasco
da Gama, era português. Mais, o primeiro homem a dar a volta ao planeta,
Fernão de Magalhães, também era português. Os seus antepassados foram
os primeiros a cruzar os três grandes oceanos de uma assentada e chegaram
aos cantos mais remotos da Terra, do Brasil ao Japão, de Angola ao Tibete,
de Cabo Verde à Indonésia, da Índia à Austrália. Cruzaram-se com culturas
diversas e tornaram-se intermediários de todas elas. Porque não fazer o
mesmo no espaço? Mamma mia! Não é tão evidente? O professor Noronha
é a pessoa perfeita para esta missão. O secretário-geral, aliás, percebeu-o
num abrir e fechar de olhos. Agarrou no seu nome e consultou de imediato



os membros permanentes do Conselho de Segurança. E sabe que mais?
Ninguém levantou obstáculos.”

“Incluindo a Rússia?”
“As objeções da Rússia são uma evolução ocorrida no dia de hoje.

Ontem os russos mostraram-se receptivos e o seu nome foi informalmente
aprovado. Para que a nomeação seja formalizada, no entanto, falta-nos o
seu acordo. Daí o sentido desta reunião. Os professores Bozóki e Dyson
vieram expressamente aqui ao Vaticano para falar consigo e convencê-lo a
ir com eles ao encontro dessas criaturas que o Senhor nos enviou.”

O homem da NASA recuperou a palavra.
“Chegou a hora do sim ou sopas, Tom”, disse. “Não podemos estar a

prolongar a indecisão. É urgente tomarmos decisões, porque Phanes vem a
caminho e o tempo escasseia. Temos de partir ainda hoje para os Estados
Unidos e iniciar de imediato os treinos para a missão.”

Tomás sobressaltou-se.
“Hoje!?”
“Afirmativo.”
“Mas... mas...
O americano apontou para ele.
“Não há ‘mas’ nenhum, Tom. Por todos os motivos que já foram aqui

expostos, você é o homem certo para este trabalho. O papa sugeriu-o, o
secretário-geral das Nações Unidas ficou convencido, o Conselho de
Segurança aprovou-o, a NASA, a Agência Espacial Europeia e as restantes
agências espaciais acolheram o seu nome com entusiasmo. Falta apenas
uma última coisa: a sua decisão. Aceita ou não representar a humanidade na
Missão Phanes?”

Os olhos de todos ficaram pousados em Tomás, a aguardar a
formalidade da aceitação. O historiador permaneceu momentaneamente
calado. Sentia a pressão para dar uma resposta mas também a tremenda
responsabilidade que lhe era depositada sobre os ombros. No momento da
verdade, seria ele a comunicar com os tripulantes da nave espacial
extraterrestre e tinha de responder honestamente a uma pergunta crucial,
pois não podia defraudar quem nele tanto confiava. Sobretudo, tinha de
estar à altura das expectativas da humanidade.

Seria capaz de executar a missão?
Perante esta pergunta, teve de se render à evidência e assumir as suas

dúvidas.



Abanou a cabeça.
“Não...”
Todos arregalaram os olhos, com incredulidade.
“Como?”
A primeira resposta foi titubeante, dada a medo, como se ele próprio

não estivesse convencido da recusa, como se admitisse a possibilidade de
estar enganado, como se no fundo acreditasse que na verdade seria capaz,
que talvez ninguém estivesse mais bem posicionado que ele para ter
sucesso, que em vez de não deveria dizer sim. Sim. Mas ao considerar
outras circunstâncias para lá da questão que lhe era posta, ao ponderar a
dimensão pessoal do problema, a dúvida tornou-se certeza e a segunda
resposta surgiu enfim convicta.

“Não.”



XV

Os participantes na reunião olharam-no com estupefação, como se
julgassem que tinham ouvido mal. Tomás Noronha fora convidado para
representar a humanidade no primeiro contato com uma civilização
extraterrestre, a oportunidade de uma vida, a possibilidade de entrar para a
história e tornar-se um grande, um Vasco da Gama, um Colombo, um
Magalhães, um Armstrong. E recusara.

O primeiro a reagir foi Seth Dyson.
“Peço desculpa, Tom, mas custa-me crer no que acabei de ouvir”, disse

no tom de quem não sabia se o deveria repreender ou dá-lo como louco.
“Recusa fazer parte da Missão Phanes?”

“Sim.”
“Mas... mas... porquê?”
Tomás esfregou o queixo.
“Não estou seguro de ser capaz de levar a missão a bom porto”, alegou.

“Não sei o que vamos encontrar pela frente e não posso assumir uma
responsabilidade sem ter a certeza do que faço. Parece-me pouco provável
que consiga comunicar o que quer que seja com seres extraterrestres e
penso que, falhando quando a hora chegar, irei defraudar toda a gente.”

“Não tem a certeza de ser capaz de comunicar com os tripulantes de
Phanes? É esse o problema?”

“Sim.”
O homem da NASA remexeu-se no assento, como se se impacientasse.
“Então diga-me quem é o criptanalista capaz de ter a certeza de o

fazer?”
A pergunta atrapalhou Tomás.
“Bem... é claro que...”
Seth deu uma palmada súbita no tampo da secretária, sobressaltando

todos os presentes.
“Ninguém tem a certeza de nada, Tom!”, exclamou. “Ninguém!

Estamos perante o desconhecido absoluto. É verdade que você não pode
garantir que será capaz de comunicar com os tripulantes de Phanes. Aceito



isso. Mas a realidade é que não há nenhuma outra pessoa que possa dar tal
garantia.”

“Pois... não nego.”
“O importante para nós é termos ao nosso lado a pessoa mais

qualificada para desempenhar essa função. Você não sabe se será bem-
sucedido, mas ninguém lhe exige isso. Todos temos noção da
improbabilidade dessa tarefa. Se não conseguir comunicar com eles, acha
realmente que alguém lho levará a mal?”

“Não sei, não sei...”
“Ninguém levará a mal, Tom!”, assegurou. “Ninguém! A tarefa que lhe

queremos entregar é à partida quase impossível, pelos motivos que já
indicou. Se calhar os tripulantes de Phanes nem sequer têm olhos. Se calhar
comunicam por radar natural, ou por infravermelhos ou por ultrassons ou
por arrot... uh... ou por sei lá o quê.” Atirou um olhar fugidio ao cardeal
Panunzio, receando não se ter corrigido a tempo. “Estamos perante o
desconhecido quase absoluto. O que não podemos, no entanto, é deixar de
levar conosco o melhor homem para essa função.”

“Não sou o melhor homem.”
“Não se faça modesto”, cortou o americano. “Não é o momento.”

Respirou fundo. “Ouça, quando me falaram em si fui verificar as suas
credenciais, fui ver o que já tinha feito, tentei perceber o seu talento, e digo-
lhe com toda a franqueza: fiquei rendido. Você é o melhor criptanalista que
existe no planeta. Não temos grande possibilidade de ser bem-sucedidos
nesta missão histórica se não nos rodearmos dos melhores em cada campo.
A humanidade precisa dos seus campeões. É por isso que precisamos de si.
Por favor, peço-lhe que reverta a sua posição.”

O historiador engoliu em seco. Aquele voto de confiança deixou-o
abalado. Olhando para os três rostos que o fitavam, percebeu que todos
ansiavam por um sim. E no entanto...

Abanou a cabeça, desalentado.
“Não posso.”
A resposta desencadeou um burburinho no gabinete. Ninguém

compreendia a decisão.
“Tem a certeza, Tom?”
O português mantinha-se cabisbaixo, os olhos colados ao chão, a

respiração pesada, o peso da decisão a assentar-lhe sobre os ombros.
“Sim.”



“Ma perché?”, impacientou-se o cardeal Panunzio. “Porquê, mio figlio?
Está em causa uma missão única na história da humanidade. Não
compreende a importância do momento?”

Tomás não sabia o que dizer.
“Compreendo, compreendo...”, murmurou. “O problema é que... que...

enfim, não posso.”
“Não pode porquê?”
“Por favor, não torne isto ainda mais difícil do que já é”, pediu ele.

“Não imagina como me custa desperdiçar esta oportunidade tão
extraordinária. O fato, porém, é que não posso.”

O secretário de Estado da Santa Sé suspirou.
“Bene”, aceitou. “Mas gostaria apenas que me dissesse porquê. Creio

que sua santità e eu próprio conquistamos pelo menos esse direito, não lhe
parece?”

Era verdade, pensou Tomás. Se recusava o convite, depois de tudo o que
o chefe da Igreja e o seu número dois tinham feito por ele, o mínimo que
poderia fazer era explicar devidamente a sua recusa.

“O senhor cardeal não ignora que vou casar este fim de semana, pois
não?”

“Com certeza que não ignoro”, retorquiu o eclesiástico. “E allora?”
“Acontece que, se aceitar o convite, o professor Dyson tornou claro que

terei de partir ainda hoje para os Estados Unidos. Ou seja, não me poderei
casar.”

“E allora?”, insistiu o cardeal. “E então?”
“E então? Isso é uma coisa que não posso fazer à Maria Flor. Ela vai

casar comigo na Basílica de São Pedro e diante do papa. Consegue imaginar
o que isso representa para uma católica? Há meses que não fala de outra
coisa, senhor cardeal! Eu próprio, que sou um homem de ciência e não ligo
nada à religião, dediquei este tempo a iniciar-me ao catolicismo só para lhe
dar esta alegria. Não calcula como este casamento é importante para ela. E,
consequentemente, para mim. Quero fazê-la feliz e não posso deixar que
nada se interponha no nosso caminho. Nada.”

Seth estava boquiaberto.
“É por isso que recusa fazer parte da mais importante missão da história

da humanidade?”
“Pela minha noiva, recusarei o que for preciso recusar.”
O homem da NASA não se conformava.



“Inacreditável!”, exclamou. “Se me contassem, não acreditaria! Eis um
homem que troca o seu lugar na história por uma... uma... uma gaja! Será
possível?!”

O rosto de Tomás endureceu perante o comentário.
“Agradecia, professor Dyson, que fosse mais respeitoso na forma como

se refere à minha noiva.”
“Desculpe, Tom, mas não compreendo a sua decisão”, insistiu o

americano. “Não compreendo. Está em questão uma coisa infinitamente
mais importante do que um casamento. Como é possível que recuse a
Missão Phanes por uma coisa dessas?”

“É uma questão de prioridades”, retorquiu o português. “Para mim é
muito mais importante que Maria Flor esteja feliz do que entrar na história.
Se eu não for para o espaço, outro irá no meu lugar. Que importa isso?”

Os seus três interlocutores trocaram um olhar, como se não soubessem o
que fazer perante tamanha obstinação. Foi o cardeal Panunzio quem
interveio.

“E se o casamento for adiado?”
“Isso é impensável, senhor cardeal. O papa assumiu o compromisso.

Espero que agora não recue.”
“Mas como é que a noiva reagiria?”
“Não muito bem, como deve calcular.”
“Se não houvesse agora este casamento, no entanto, qual seria a sua

posição? Aceitaria fazer parte da missão?”
“Não aceito que o cancele.”
“Não vou cancelar coisa nenhuma, asseguro-lhe. Gostaria apenas de

saber se aceitaria integrar a missão se o casamento não tivesse sido marcado
para esta altura.”

“Com certeza que sim”, devolveu Tomás de forma enfática. “Trata-se de
uma oportunidade única. Ir para o espaço e encontrar extraterrestres?
Representar a humanidade num momento tão extraordinário? É... é uma
coisa incrível! A bem dizer, reconheço que é uma verdadeira loucura
recusar.”

“Vero, vero...”
“Em condições normais, daria o meu braço direito em troca de uma

oportunidade destas”, garantiu. “Contudo, as circunstâncias são as que são.
O fato de a minha noiva ser católica e de o casamento estar marcado para a
Basílica de São Pedro e ser oficiado pelo papa torna evidente que este



momento é muito importante para ela e, por arrastamento, para mim. Não a
desiludirei.”

“Essa posição honra-o, mio figlio. Mostra que para si o amor está acima
de tudo. Pode não ser crente, mas tem a alma de um verdadeiro cristão.
Porém... e se conseguirmos resolver esta questão?”

“O que quer dizer com isso? O senhor assegurou-me que não cancelaria
o casamento.”

O secretário de Estado da Santa Sé ficou por momentos calado, como se
congeminasse um plano e ponderasse os seus diversos contornos. Pegou no
telefone que estava sobre a secretária e premiu o botão que o punha em
contato com o secretário particular.

“Pronto, Renzo? Manda entrar a signorina Maria Flor...”



XVI

Quando Maria Flor se sentou à secretária do gabinete, e depois de
cumpridas todas as formalidades de acolhimento e apresentação dos
cientistas que ela não conhecia, o anfitrião pediu a Emese e Seth que se
retirassem para poder ter com o casal uma conversa em privado. Quando os
dois saíram, o cardeal mandou vir café e endereçou à portuguesa algumas
perguntas inócuas sobre o casamento desse fim de semana, evidentemente
para a pôr à vontade antes de entrar na questão que o levara a chamá-la.

A certa altura pousou a chávena de café e encarou-a com um semblante
grave.

“Gostaria de saber uma coisa, signorina”, disse. “E se o matrimônio for
adiado?”

A portuguesa arregalou os olhos e espreitou Tomás, como se buscasse
orientação. Mas ele estava tão chocado como ela, sobretudo à luz da
garantia que acabara de receber sobre o não cancelamento da cerimônia.

“Há algum problema com o santo padre?”, quis saber Maria Flor. “Sua
santidade não pode estar cá no fim de semana?”

“Poder, pode”, devolveu o cardeal Panunzio. “Pode e estará, se Deus
quiser. A questão não é essa.” Fez um gesto na direção do historiador. “A
questão é que o seu noivo talvez tenha de se ausentar por algum tempo.”

“Quanto?”
“Umas semanas.”
“Quantas?”
“Três, quatro”, garantiu o eclesiástico. “Nunca mais de um mês, pode

ficar descansada.”
Ela voltou a olhar para Tomás, como se o interrogasse.
“Eu não quero adiar o casamento”, apressou-se ele a esclarecer.

“Quanto a isso, podes ficar descansada. No próximo fim de semana,
aconteça o que acontecer, vamos casar.” Voltou-se para o número dois do
Vaticano com uma certa irritação. “O senhor cardeal tinha-me dado a
garantia de que não haveria cancelamento. Espero que não se esteja a
preparar para voltar com a palavra atrás.”



Ignorando o remoque, o secretário de Estado afinou a voz de uma
maneira que mostrava o seu desejo de fazer uma ressalva.

“Insisto que não está em causa o casamento”, sublinhou. “A questão é
de oportunidade. É de toda a conveniência adiar a cerimônia algumas
semanas. Decerto a signorina não verá inconveniente numa coisa dessas...”

“Mas qual a razão para o adiamento?”
A pergunta era perfeitamente razoável e legítima, e o anfitrião não podia

ignorá-lo.
“Infelizmente não estamos em condições de partilhar consigo neste

momento os detalhes da missão que foi confiada ao professor Noronha.”
“Isto é ridículo, senhor cardeal”, protestou Tomás. “Em breve tudo vai

tornar-se um segredo de polichinelo. No momento em que o presidente dos
Estados Unidos informou os líderes políticos internacionais e a NASA
iniciou os contatos com as instituições científicas, a notícia começou a
circular e é apenas uma questão de tempo, talvez até de algumas horas, para
que esteja na Internet e depois na comunicação social.”

“Talvez sim”, concedeu o cardeal. “Porém, assumimos um
compromisso de confidencialidade e temos de o respeitar, custe o que
custar. Como sabe, em tempo oportuno será feita uma comunicação pública
formal sobre este assunto. Até ela acontecer, manteremos o silêncio.”

“Pois, mas a Maria Flor tem o direito de saber antes de todas as outras
pessoas, sobretudo considerando os riscos envolvidos.”

Estas palavras sobressaltaram a noiva.
“Riscos? Que riscos?”
“A missão para que me querem”, explicou Tomás, “envolve riscos.”
“Alguns”, sublinhou o secretário de Estado da Santa Sé, desvalorizando

o perigo. “Apenas alguns riscos. Mas saiba, signorina, que essa missão tem
uma enorme importância para a humanidade. O professor Noronha foi
chamado para desempenhar um papel histórico. Tenho a certeza que a
signorina se sentirá orgulhosa quando souber.”

A portuguesa ficou preocupada.
“Ele... ele pode morrer?”
“Oh, as grandes palavras!”, exclamou o anfitrião. “Se pode morrer?

Pode sim, minha filha. Mas se o professor Noronha daqui a pouco sair à Via
della Conciliazione corre sempre o perigo de ser atropelado e morrer. Ou
pode acontecer que ele amanhã tropece nas escadas dentro de casa e morra.



O perigo está em toda a parte, signorina. Tudo na vida é arriscado.”
Inclinou-se para ela. “A signorina não é católica?”

“Sim, claro.”
“Então confie no Senhor, deposite o destino do seu noivo nas mãos

d’Ele, deixe-O protegê-lo. Deus há de guiá-lo.”
Ela voltou-se para o noivo, procurando a opinião dele.
“Tomás?”
O historiador esboçou um gesto resignado.
“A missão envolve um elemento de perigo, mas é como o senhor

cardeal diz. Tudo na vida é arriscado, mesmo as coisas mais simples. E o
perigo que vou correr é muito relativo. Não é uma questão que me preocupe
por aí além. Os benefícios ultrapassam em muito os riscos, sobre isso não
tenho dúvidas.”

“Vais para alguma guerra?”
“Claro que não. Trata-se de uma missão científica.”
Maria Flor alçou uma sobrancelha, surpreendida com a última palavra

que ele pronunciara.
“Científica?”
“Sim, científica.”
“Como pode uma missão científica ser perigosa?”
“A missão envolve uma viagem... como dizer?, uh... complicada”,

indicou. “Ouve, esta questão não te deve preocupar. O verdadeiro problema
é que a missão implica o adiamento do casamento e é isso que me leva a
rejeitá-la.”

O cardeal Panunzio fez um gesto teatral de desalento.
“Ah, sua santità ficará infinitamente decepcionado com a recusa do

professor Noronha.”
A referência ao papa sobressaltou Maria Flor.
“O santo padre está a par disto?”
“Foi sua santità quem pessoalmente escolheu o professor Noronha para

esta missão. Recebemos dos céus o que poderemos considerar um sinal de
Deus e o santo padre designou o seu noivo representante da humanidade.”

A portuguesa abriu a boca, atônita, e voltou-se para o noivo com uma
expressão quase acusatória no rosto.

“E tu... tu queres recusar?”
Tomás ficou atrapalhado.



“Quer dizer... há o nosso casamento, não é? Não quero de modo
nenhum adiar o...”

“Está fora de questão, Tomás Noronha!”, cortou ela, quase furiosa.
“Ouviste? Está fora de questão!”

“Fora de questão... o quê?”
“Está fora de questão dares uma tampa a sua santidade. Absolutamente

fora de questão! Se o santo padre te escolheu como representante da
humanidade numa missão dessa importância, seja ela qual for, como podes
tu contemplar sequer a hipótese de recusar?”

“Mas... mas...”
Maria Flor ergueu-se da cadeira com um movimento brusco, o olhar de

chocolate a disparar faíscas reprovadoras na direção do noivo até por fim se
virar para encarar o anfitrião, a decisão já tomada.

“Diga a sua santidade que ele vai.”



XVII

“… sar por uma zona de turbulência. Por favor, regressem a seus
lugares e mantenham os cintos apertados. Obrigado.”

O anúncio pelo intercomunicador despertou Tomás do sono em que
caíra, efeito de um calmante, mal decolara do aeroporto de Roma.
Sucederam-se uma série de cliques. Com um esgar nervoso, o historiador
olhou em volta e viu os companheiros de viagem apertarem os cintos. O
espaço ali dentro era acanhado, pois seguiam a bordo de um Gulfstream V,
um avião pequeno e estreito com capacidade para apenas catorze
passageiros. Naquela viagem, no entanto, iam menos de metade desse
número. Apesar de se tratar de um aparelho da NASA, a maioria dos
passageiros eram da Agência Espacial Europeia.

Sentiu alguém sentar-se do seu lado esquerdo e olhou; tratava-se de
Bozóki Emese, astrobióloga da ESA.

“Não se importa que me sente aqui?”
“Não, claro que não. Esteja à vontade.”
Ela apertou o cinto.
“Ufa!”
Tomás tinha-a visto momentos antes ao lado de Seth Dyson, pelo que

estranhou que mudasse de lugar.
“O que aconteceu?”, perguntou em tom brincalhão. “Zangou-se com o

Seth?”
A húngara fez um ar enfastiado.
“Digamos que há homens que não podem ver um rabo de saia...”
“Ah.”
Pelos vistos Emese sentia-se assediada pelo colega americano. Nada

que o surpreendesse, considerando o tipo de mulher que era. Elegante,
inteligente e com um rosto doce, pontuado por dois olhos azuis tão
brilhantes que pareciam faróis.

O avião estremeceu e sem querer Tomás soltou um gemido.
“Tem medo de voar?”
A pergunta espicaçou o orgulho do historiador.



“Medo?”, questionou, como se a simples consideração de tal hipótese
constituísse uma ofensa à sua honra. “Não tenho medo nenhum. Nenhum!
Tenho apenas... uh... receio.”

A húngara riu-se.
“Li a documentação sobre o seu perfil e, com as coisas incríveis que já

fez ao longo da vida, imaginava-o uma espécie de super-homem”,
observou. “É chocante descobri-lo tão humano como todas as outras
pessoas. Chocante e tranquilizador, devo confessar.”

“Também tem receio de voar?”
“De modo nenhum. Nem podia ter, não é verdade?”
“Não vejo porquê.”
“Porque sou astronauta.”
O português indicou Seth, sentado à conversa com um engenheiro da

ESA.
“Pensei que era uma simples cientista, recrutada à pressa como eu

devido à sua área de especialidade, e que o astronauta do grupo fosse ali o
Seth...”

“O Seth é um vaidoso que se gaba aos quatro ventos de ser astronauta
porque gosta de impressionar as pessoas, sobretudo as mulheres”, disse ela.
“A verdade, meu caro, é que todos os membros da Missão Phanes são
astronautas. A excepção é você.”

“Ou seja, sou o patinho feio do grupo...”
“Não me diga que pensava que as agências espaciais estavam dispostas

a entregar uma missão desta importância a um bando de amadores sem
experiência no espaço.”

“Bem... o Seth disse que só o comandante e o piloto eram profissionais.
Os outros não passavam de especialistas recrutados entre cientistas.”

“Isso é verdade. Os especialistas de missão são de fato cientistas. Mas
também são astronautas. Precisam de formação específica, como é
evidente.”

“Mas o Seth disse que nos iam dar formação.”
Ela soltou uma gargalhada.
“Em duas semanas?”
“Não o ouviu?” Apontou para a interlocutora. “Disse-o à sua frente.”
Emese reprimiu o riso para que o português não pensasse que troçava

dele.



“Para sua informação, o treino de uma pessoa para se tornar astronauta,
cientista ou não, pode levar até dois anos. Para esta missão teve de se fazer
o recrutamento entre os astronautas já preparados, incluindo cientistas. Não
havia tempo para dar formação a cientistas que nunca foram para o espaço.”

“Então e eu? Nunca fui para o espaço...”
“O seu caso é especial, pois para a função de criptanalista não havia

ninguém com experiência de astronauta. Nunca precisamos no espaço de
uma pessoa com esse perfil, como deve calcular, e por isso não dispomos
em parte alguma de um criptanalista com formação de astronauta. Foi por
esse motivo que tivemos de ir buscar uma pessoa sem experiência.”

“Ou seja, eu.”
“Nem mais.”
“Então que formação nos vai ser dada?”
“A si, a elementar. Será o que se designa especialista de carga, uma

pessoa com um talento especial especificamente necessário para esta
missão. A formação dos restantes, pilotos e especialistas de missão, será
relativa aos sistemas do space shuttle. Não se esqueça que sou uma
astronauta europeia, apenas voei na Soyuz e orbitei na Estação Espacial
Internacional. Mesmo os americanos têm necessidade de formação, pois o
programa do space shuttle foi desativado em 2011 e eles precisam de
reaprender a pilotar o Atlantis. Além do mais, o shuttle está a ser
especialmente equipado para os requisitos específicos desta missão e os
astronautas profissionais têm de os dominar a todos.”

Tomás ponderou a questão.
“É grave eu não ter experiência?”
“Considerando que vai ter duas semanas de treino em Houston e que os

outros elementos da missão são astronautas profissionais com vasta
experiência no espaço, o risco é perfeitamente gerível. Não se preocupe.”

“Folgo em saber”, devolveu ele. “Já agora, como é que uma
astrobióloga deu em astronauta?”

“Oh, é uma longa história...”
“O voo para Houston também é longo. Deve ter tempo suficiente para a

contar.”
Ela bebericou um copo de água que tinha na mão.
“Olhe, licenciei-me em Biologia pela Universidade de Budapeste e

quando decidi fazer o doutoramento escolhi uma tese em torno de
hipotéticas formas de vida extraterrestre. Como a tese foi feita na Sorbonne,



no final candidatei-me a uma vaga na Agência Espacial Europeia, cuja sede
é justamente em Paris. Acontece que ganhei o lugar e, em vez de regressar a
Budapeste, comecei a trabalhar no ESTEC, o centro científico e técnico da
ESA, situado na Holanda. Desenvolvi o projeto de uma experiência no
espaço envolvendo microrganismos extremófilos e propus que essa
experiência fosse levada a cabo na Estação Espacial Internacional. A
proposta foi aceite e mandaram-me treinar para astronauta no Centro
Europeu para Astronautas, em Colônia. Três anos mais tarde levaram-me
para Baikonur, meteram-me numa Soyuz e... upa!, lá fui eu para o espaço
fazer a experiência.”

“Tão simples quanto isso?”
“Assim mesmo.”
O avião deu um solavanco forte e Tomás empalideceu. Tinha a

impressão de estar metido num caixão voador e teve vontade de se pôr aos
berros a exigir um paraquedas e saltar dali para fora, mas conteve-se. Não
só não queria fazer uma figura ridícula como tinha plena noção de que
cairia no Atlântico. Além do mais, e sobretudo, sabia que o problema estava
na sua cabeça, não no avião nem na turbulência. Se dominasse o medo,
dominava-se a si e à situação. E a melhor maneira de o fazer, não podendo
tomar outro calmante, era distrair-se com qualquer coisa.

“Disse que o seu doutoramento pela Sorbonne teve como tema a
biologia extraterrestre”, observou, retomando um ponto da conversa que lhe
interessara especialmente. “Como se faz um doutoramento sobre uma coisa
que até agora nunca se encontrou?”

“O que é que nunca se encontrou? Vida extraterrestre?”
“Sim.”
“Quem lhe disse isso?”
“Ouça, não estou a falar do sinal Wow! Quando falo em encontrar vida

extraterrestre estou evidentemente a referir-me a termos à nossa frente seres
vivos extraterrestres ou vestígios palpáveis de vida extraterrestre.”

“Quem lhe disse que nunca se encontrou tal coisa?”
O ar seguro dela atrapalhou-o. O que saberia a húngara que lhe tivesse

escapado?
“Bem... se já tivesse sido encontrada vida extraterrestre, decerto algo

tão importante já seria do conhecimento público, não lhe parece?”
“E é.”
“É?!”



O historiador olhava-a com uma expressão de perplexidade, como se a
conversa se tivesse tornado surreal. E mais surreal lhe pareceu quando ela
deu a resposta.

“Já foi encontrada vida extraterrestre, Tomás.”
Disse-o como se fosse a coisa mais natural do mundo.



XVIII

Um novo solavanco interrompeu a conversa. O pequeno avião da
NASA transformou-se por momentos num joguete ao sabor do vento sobre
o Atlântico e Tomás chegou a pensar que dessa vez é que era, o aparelho ia
mesmo despenhar-se, mas o Gulfstream V depressa estabilizou e prosseguiu
a viagem como se nada tivesse acontecido.

“Já ouviu falar nas missões Viking?”
A pergunta de Bozóki Emese distraiu o historiador e impediu-o de

entrar em pânico. Em vez de pensar nas mil e uma coisas que poderiam
correr mal naquele voo, como acontecia sempre que se metia dentro de um
avião e sobretudo a meio das passagens tumultuosas, Tomás decidiu que o
melhor seria mesmo concentrar-se na conversa. Ao menos enquanto ouvia a
astrobióloga da Agência Espacial Europeia estava entretido e não se
lembraria que se encontrava dentro de um pequeno avião nem pensaria na
turbulência que os sacudia ou se atormentava com as possibilidades de
acabar no fundo do oceano.

“Se a memória não me trai, as Viking foram duas missões efetuadas nos
anos 70 pela NASA em Marte. Não encontraram vida.”

“Encontraram.”
Ele arregalou as sobrancelhas.
“Perdão?”
O avião deu mais um solavanco e a húngara apertou melhor o cinto para

garantir que se mantinha pregada ao assento.
“A NASA baseou-se em dois pressupostos para desenvolver três

experiências que seriam levadas a cabo pelas duas Viking em busca de vida.
O primeiro pressuposto era que, sendo os micróbios a forma mais simples e
comum de vida na Terra, também o deveriam ser fora da Terra. O segundo
pressuposto partia da ideia de que, se existe vida microscópica nas regiões
interiores da Antártica, que são mais agrestes do que as da superfície de
Marte, então havia uma boa hipótese de também se encontrar vida
microscópica no planeta vermelho.”

“Marte é mais acolhedor do que o interior da Antártica?”



“Em muitos aspectos. Como parte do projeto, a NASA instalou um
braço mecânico em cada uma das Viking para que pudessem recolher terra e
depositá-la num compartimento para experiências biológicas. Foram
concebidas três experiências que partiam da premissa simples de que
qualquer organismo vivo teria de consumir nutrientes e libertar toxinas, e
foi instalado um detector de carbono 14 para identificar dióxido de carbono,
hidrogênio ou metano, gases associados aos metabolismos biológicos
ativos.”

“E descobriram-nos?”
“Já lá vamos, tenha calma, pois o assunto envolve certas subtilezas”,

travou-o ela. “Instalaram-se nas duas Viking vários instrumentos com o
objetivo de procurar vida, incluindo um espectrômetro destinado a detectar
moléculas orgânicas e um aparelho para identificar a presença de gases
específicos libertados ou absorvidos por qualquer organismo quando em
presença de nutrientes. A experiência mais interessante foi a terceira,
concebida por um dos pioneiros da astrobiologia, um cientista chamado
Gilbert Levin, para detectar emissões de carbono quando se lançava um
caldo de nutrientes na terra marciana. Tais emissões seriam sinais de
metabolização por microrganismos. Se fosse libertado dióxido de carbono
ou metano, por exemplo, isso constituiria uma indicação clara de que o
caldo estava a ser de fato consumido por micróbios. O caldo foi marcado
por isótopos radioativos de carbono 14. Caso esses isótopos fossem
detectados pelos instrumentos, estaríamos perante um sinal de emissão de
carbono ou de metano. Ou seja, seria a prova de que o caldo estava a ser
consumido por microrganismos marcianos. A NASA estabeleceu
previamente que bastava uma destas experiências ser positiva para se poder
anunciar que teria sido encontrada vida. Um único resultado positivo
chegaria. Quando as...”

O avião perdeu bruscamente altitude e quase deixou os passageiros sem
ar, decerto por ter apanhado um novo poço de ar no meio da turbulência
sobre o Atlântico.

“Porra!”, praguejou Tomás em português. “Malditos aviões!”
A húngara riu-se.
“Tem a certeza que quer mesmo voar no space shuttle? É que é mil

vezes pior do que isto...”
“Vou ter de me aguentar, que remédio.”



O Gulfstream V já estabilizara e prosseguia viagem como se nada de
relevante tivesse acontecido.

“Bem, dizia eu que, quando em 1976 as Viking aterraram em Marte, e
depois de enviarem fotografias que mostravam uma superfície árida,
começaram a proceder às experiências. A primeira detectou a síntese de
componentes de carbono e hidrogênio, o que sugeria a presença de vida ou
de químicos ligados à vida. O problema é que o espectrômetro não
encontrou sinais de matéria orgânica, o que constituiu uma enorme
surpresa.”

“Ora essa! Por quê?”
“Porque já foram descobertas moléculas orgânicas no espaço,

designadamente em cometas e em nuvens moleculares. Mesmo que Marte
nunca tivesse tido vida, era inevitável que essas moléculas orgânicas
tivessem caído do espaço ao longo de milhares de milhões de anos e se
espalhassem pela superfície do planeta. Como era possível as Viking não as
conseguirem detectar? De resto, as missões Apollo haviam identificado
matéria orgânica até na Lua, que é um lugar muito mais inóspito do que
Marte. Se havia na Lua, porque não em Marte? O mistério na altura intrigou
os cientistas.”

“Estou a entender”, disse Tomás. “E as outras experiências?”
“A segunda apresentou resultados positivos, embora ambíguos, pois

registou fortes reações quando foram introduzidos alimentos gaseificados
no solo, com enorme libertação de oxigênio e também de nitrogênio,
elementos cruciais para a vida. As explicações biológica e química destes
resultados são ambas aceitáveis, pelo que a questão ficou em aberto. Já a
terceira experiência deu um resultado positivo inequívoco.”

“Positivo em que sentido?”
“Positivo no sentido em que registou atividade química correspondente

à presença de microrganismos vivos.”
O historiador esboçou um semblante incrédulo.
“O quê!?”
“É verdade. Dez dias depois de a Viking I ter aterrado em Marte, a

terceira experiência registou a presença do isótopo de carbono 14 usado
para marcar os gases libertados pelos nutrientes caso eles fossem
consumidos em processos de metabolização, exatamente como se esperava
que acontecesse se existissem microrganismos. O caldo de nutrientes foi
literalmente devorado pela terra marciana. Insisto que a NASA tinha



determinado previamente que, se isso sucedesse, teria sido encontrada vida.
Um mês e meio mais tarde, a Viking II fez a mesma experiência noutro
ponto do planeta e obteve o mesmíssimo resultado. Ou seja, à luz dos
próprios critérios estabelecidos inicialmente pela NASA, a terceira
experiência detectou vida.”

“Então como é possível que uma coisa dessas não tenha sido
anunciada?”

“A NASA ficou nervosa com o fato de a primeira experiência não ter
detectado moléculas orgânicas e de a segunda ter produzido resultados
ambíguos. Esse nervosismo é compreensível. Temos sempre de nos guiar
pelo velho princípio de que descobertas extraordinárias requerem provas
extraordinárias. Apesar de previamente ter ficado estabelecido o critério de
que bastaria uma das experiências ser positiva para que se declarasse a
descoberta de vida extraterrestre, no final decidiu-se que era preciso que
todas as experiências fossem positivas para que houvesse segurança
suficiente para fazer um anúncio tão extraordinário como esse, de que havia
sido encontrada vida em Marte. Visto que as outras experiências não o
confirmaram, e apesar de ter previamente definido que o resultado positivo
de uma única experiência seria inequivocamente a prova de que havia sido
encontrada vida, a NASA recuou e optou por anunciar oficialmente que não
tinha sido encontrada.”

“E como explicaram eles os resultados positivos dessa terceira
experiência?”

“Alegaram que o solo marciano é altamente reativo devido às condições
agrestes do ambiente, em especial os efeitos da radiação ultravioleta. Teria
sido por isso que o caldo de nutrientes fora consumido.”

“Faz sentido...”
Emese abanou a cabeça, contrariando-o.
“Não faz.”
“Porque diz isso?”
“Porque ainda não lhe contei tudo. As Viking estavam equipadas com

uma espécie de forno. Quando o caldo da terceira experiência foi despejado
sobre a terra marciana, desencadeou-se uma forte reação química, detectada
pela libertação de carbono 14, sinal de que havia microrganismos na terra a
consumir os nutrientes. O forno foi então ligado e, à medida que a
temperatura ia subindo, a reação química foi diminuindo até parar por



completo quando se chegou aos cento e sessenta graus. A terra marciana
deixou então de consumir os nutrientes. Compreende o significado disso?”

O português aquiesceu.
“Os micróbios morreram.”
“Isso mesmo. Se o consumo do caldo se devia apenas à atividade

química provocada pelas condições hostis de Marte e pela radiação
ultravioleta, não havia razões para que a reação parasse justamente aos
cento e sessenta graus. Mas parou. Ou seja, quando a terra com nutrientes
foi exposta a calor extremo, a atividade química diminuiu até cessar
exatamente nos pontos hoje previstos para a morte de microrganismos.
Nenhum químico conhecido poderia replicar o padrão de sensibilidade ao
calor encontrado. Nenhum. Isso mostra que o consumo do caldo de
nutrientes se devia de fato à atividade de microrganismos. Os micróbios
morreram, o consumo do caldo parou. Mais, uma das experiências foi feita
com uma amostra de terra retirada debaixo de uma pedra e que
comprovadamente havia milhões de anos não estava exposta à radiação
ultravioleta. Mesmo assim, os resultados foram iguais. Gilbert Levin, o
autor da experiência, sustenta até hoje que de fato as Viking encontraram
vida em Marte. Essa conclusão foi reforçada por estudos posteriores
levados a cabo por outros cientistas que reviram os dados de todas as
experiências das Viking, incluindo a primeira.”

“Qual? Aquela que não detectou a presença de matéria orgânica no solo
de Marte?”

“Essa mesmo. Descobriu-se que essa experiência havia sido mal
concebida. Um estudo levado a cabo por Dirk Schulze-Makuch e por Joop
Houtkooper mostrou que o que impediu a detecção de moléculas orgânicas
foram justamente os microrganismos marcianos.”

“O quê?!”
“Como sabe, a temperatura em Marte é muito baixa, o que significa que

nessas condições a água congelaria ou sublimaria. Consequentemente, é
muito possível que a vida marciana tenha evoluído de maneira a não
depender de água, mas de outras substâncias que se mantêm líquidas a
temperaturas abaixo de zero, substâncias como o peróxido de hidrogênio.
Estamos a falar de um líquido fatal para as bactérias terrestres, mas quando
aliado a certos compostos é tolerado e até facilita funções dentro das células
existentes na Terra. Schulze-Makuch e Houtkooper argumentaram que a
primeira experiência das Viking não detectou compostos orgânicos porque o



peróxido de hidrogênio libertado pelas células dos microrganismos
marcianos oxidou esses compostos. Chegaram à conclusão de que as
reações de micróbios que usam peróxido de hidrogênio explicam quase
todos os resultados das experiências biológicas das Viking.”

“Ah!”
“Outros estudos mostraram que o espectrômetro usado nessa primeira

experiência não foi sequer capaz de detectar certas componentes orgânicas
na própria Terra, designadamente na Antártica e noutros locais extremos,
apesar de instrumentos diferentes demonstrarem a existência de matéria
orgânica nesses locais. Ou seja, o próprio espectrômetro funcionava mal. Se
funcionava mal, claro que só poderia dar resultado negativo. Pior, a única
coisa que detectou em Marte foram traços orgânicos de cloro, na altura
atribuídos a uma suposta contaminação trazida da Terra pelas Viking.
Acontece que entretanto foram feitos novos estudos, por Rafael Navarro-
González e Christopher McKay, que mostraram que o cloro seria
precisamente a única coisa que sobraria de uma destruição de material
orgânico marciano por parte do espectrômetro das Viking. Esta primeira
experiência, cujos resultados negativos a NASA tinha invocado para
desvalorizar os resultados positivos da terceira experiência, ficou assim
totalmente desacreditada. Está a perceber as consequências disso, não
está?”

“As Viking detectaram mesmo vida em Marte.”
“É o que se conclui dos resultados positivos da terceira experiência e da

revisão do resultado das outras experiências, e em particular da primeira.
Foi efetivamente detectada vida.”

“Mas a NASA não o reconhece.”
“Não.”
O olhar de Tomás fixou-se nas nuvens para lá da janela.
“Para descobertas extraordinárias são necessárias provas

extraordinárias”, disse, repetindo o lema dos astrobiólogos. “Sabe, Emese,
talvez só se possa anunciar a vida extraterrestre quando ela for diretamente
observada, ou em vida ou em fósseis. Precisamos de uma fotografia, de um
vídeo, de qualquer coisa visual. Só isso nos convencerá para além de uma
dúvida razoável.”

A astrobióloga da Agência Espacial Europeia nada disse durante alguns
momentos, como se ainda estivesse a ruminar a terceira experiência das
Viking em Marte. Mas o seu silêncio não durou muito.



“Esse critério também já foi cumprido.”
“Perdão?”
Emese arqueou as sobrancelhas, enfatizando assim a sua revelação.
“A vida extraterrestre já foi observada diretamente.”



XIX

A ideia de que já havia sido observada vida extraterrestre deixou Tomás
céptico. Era verdade que desde a reunião no Vaticano se apercebera de uma
série de descobertas científicas desconcertantes a este respeito, mas a
afirmação de que já teria havido uma observação direta de seres
extraterrestres parecia-lhe demasiado incrível para ser verdadeira.

“Alguém viu vida extraterrestre?”, quis saber. “Quem? Não está a falar
naquele disparate dos óvnis, espero eu.”

“De modo nenhum.”
“Então está a falar de quê?”
“De Marte.”
“As Viking fotografaram vida?”
Emese fez um gesto negativo.
“As fotografias tiradas pelas Viking em 1976 não revelaram nada para

além da aridez da superfície marciana”, sublinhou. “Como lhe disse, e
apesar das experiências das Viking, a NASA foi prudente e concluiu que
não encontrara vida. Mas essa tese está agora a ser revista.”

“Por causa das revisões levadas a cabo por outros cientistas?”
“Sim, por causa do que anos mais tarde se descobriu quando as

experiências das Viking foram reanalisadas, e por Levin insistir que a
terceira experiência foi positiva. Mas não só. Ao longo dos anos, e à medida
que as missões a Marte se sucediam, fizeram-se outras descobertas
assombrosas.”

“Está a referir-se evidentemente à água.”
“Também, mas não só. De fato começaram a acumular-se sinais

relativos à existência de água em Marte. A água é considerada central na
busca da vida, pois aqui na Terra sabemos que onde há água há
forçosamente vida e presumimos que o mesmo seja verdadeiro fora do
nosso planeta. De resto, a própria NASA tem por princípio procurar água
como indício necessário, embora talvez não suficiente, de vida. Acontece
que as fotografias da superfície marciana mostram leitos de rios e de lagos
antigos e vários testes feitos pelas sondas confirmam que a água líquida já



correu de fato sobre aquelas pedras. Sabemos hoje que há água nas calotes
polares marcianas e acredita-se que ela pode ser ocasionalmente liquefeita à
superfície devido ao impacto de asteroides e à atividade vulcânica do
planeta. Foram aliás descobertos sinais de sistemas hidrotermais marcianos.
Além do mais, Marte era há três ou quatro mil milhões de anos muito mais
quente e úmido. É provável que existisse vida nessa época e até que alguma
tenha resistido, eventualmente evoluindo para passar a depender de
peróxido de hidrogênio de modo a sobreviver ao congelamento da água.”

“Pois, tudo isso é muito bonito”, impacientou-se Tomás. “Mas e a tal
observação direta de vida extraterrestre que mencionou? Onde foi ela feita e
em que circunstâncias?”

“Já lá vamos”, disse a astrobióloga, como se lhe pedisse que tivesse
paciência. “Para que possa compreender a observação direta que já foi feita
temos primeiro de compreender o que foi descoberto em Marte. Começou-
se com os indícios da existência de água, o que só por si é enormemente
significativo. Mas as coisas não se ficaram por aí. Em 2009 foi anunciada a
detecção de gás metano em Marte.”

“E então? O gás metano pode ser resultado da atividade geológica...”
“O problema é que o metano foi encontrado em apenas cinco locais,

todos eles com um traço em comum: são as áreas onde foram menos
perturbados os resquícios do planeta antigo, quando era mais favorável à
vida porque tinha um campo magnético e água líquida. As áreas em Marte
onde o metano foi agora detectado são precisamente as áreas onde se
descobriu que subsiste o magnetismo que protege a vida dos ventos solares.
São também áreas onde se encontraram minerais que só se formam e
transformam na presença de água líquida.”

“Ah, isso é diferente”, reconheceu ele. “Acha que a origem do metano
detectado em Marte é biológica?”

“Noventa por cento do metano existente na Terra é de origem biológica,
meu caro. Sabia?”

“Se não estou em erro, vem dos... uh... gases das vacas.”
Riram os dois.
“Sim, o metano é agora produzido na Terra pela flatulência dos bovinos,

mas antes era emitido pelos metanógenos, microrganismos que produziam e
consumiam metano antes de o oxigênio ser abundante no nosso planeta”,
confirmou Emese. “Os seres vivos são responsáveis pela maior parte do
metano existente na Terra.”



“Mas também há metano nos vulcões.”
“É verdade. Só que, quando o metano é libertado no meio da lava,

também se liberta dióxido de enxofre. Acontece que nunca foi detectado
dióxido de enxofre em Marte. O mais importante, no entanto, é que o
metano só é encontrado em Marte nas regiões com algum magnetismo, cuja
ação protege a vida, e sobretudo apenas em certas alturas do ano.”

“Perdão?”
“O metano só aparece em Marte no verão do hemisfério Norte. Nessa

altura são libertadas vinte mil toneladas cúbicas de metano. Ora a geologia
não escolhe estações do ano, pois não? Os vulcões não entram em atividade
só no verão. Mas a atividade biológica, como bem sabe, segue os ciclos do
ano e tende a florescer no verão. Pois é justamente no verão marciano que é
libertado metano, um gás que na Terra é produzido em noventa por cento
por atividade biológica. O que se pode concluir disso?”

Tomás assobiou, impressionado.
“Pode-se concluir que em Marte há microrganismos que peidam

imenso!”
Voltaram a rir.
“Há aqui um pormenor importante. O metano atmosférico é muito

instável. É destruído pelos raios ultravioleta e por reações químicas com
outros gases. Isto significa que o metano descoberto foi produzido
recentemente e a atividade biológica é a principal suspeita. A descoberta da
libertação de metano é decisiva para confirmar o sucesso da terceira
experiência das Viking e perceber que Marte é um planeta com vida. Essa
demonstração, penso eu, está concluída. A segunda coisa que é agora
preciso demonstrar é a resiliência da vida. A vida é muito mais resistente do
que se pensava.”

“Resistente em que sentido?”
A turbulência voltou a atingir o Gulfstream V da NASA, sacudindo-o

durante alguns segundos de um lado para o outro.
“Ainda mais resistente do que este avião, por exemplo.”
Agoniado, Tomás devolveu-lhe um sorriso amarelo.
“Espero bem que o avião seja mais resistente do que uns

microbiozinhos...”
“Depende dos micróbios”, respondeu ela. “Durante muito tempo

acreditou-se que os oitenta graus Celsius eram o limite de temperatura que
os seres vivos aguentavam, e a partir daí o calor destruía a estrutura dos



organismos, incluindo o DNA. Na verdade havia sido identificada toda uma
categoria de bactérias, as termófilas, que conseguiam viver na água a
temperaturas entre os sessenta e os oitenta Celsius, o que significa que
tinham atingido o limite térmico. Acontece que um microbiologista que em
1964 visitava o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, se
apercebeu de manchas coloridas em fontes termais de elevada temperatura.
Analisando-as mais de perto, observou nessas fontes uma massa gelatinosa
cor-de-rosa com evidente natureza biológica. O microbiólogo mediu a
temperatura dessas fontes e descobriu que a água aí estava a noventa
Celsius.”

“Acima do limite térmico?”
“É verdade.”
“E o DNA dessas bactérias aguentava?”
“Pelos vistos. Essas bactérias foram designadas hipertermófilas e anos

mais tarde inseridas numa nova categoria, a dos extremo filos.”
“Por aguentarem situações extremas, presumo”, concluiu Tomás. “Mas

se foi criada uma nova categoria é porque se descobriu mais vida em
condições extremas.”

“Correcto”, confirmou ela. “Durante muito tempo também se acreditou
que abaixo dos seiscentos metros no mar não existia vida porque esse era o
limite até onde a luz solar ia e a luz é, como sabe, a principal fonte de
energia da vida na Terra. Sem luz não podia haver fitoplâncton e sem
fitoplâncton não podia haver cadeia alimentar. Logo, o oceano profundo
tinha necessariamente de ser estéril.”

“Até que se descobriu vida em profundidade...”
“Em bom rigor, essa descoberta foi feita em 1960. Um batiscafo

americano mergulhou na fossa das Marianas, o lugar mais profundo da
Terra, e mesmo lá em baixo, a mais de onze quilômetros de profundidade,
deu de caras com um peixe.”

“A onze quilômetros de profundidade?”
“Mais de onze. Os biólogos ficaram surpreendidos mas desvalorizaram

o achado, alegando que a presença do peixe resultara de situações raras e
excepcionais, e que os seres vivos que circulavam a tais profundidades
deveriam estar esfaimados. A regra dos seiscentos metros permaneceu por
isso válida. Essa percepção, todavia, foi definitivamente abalada em 1977,
um ano depois das missões Viking a Marte, pela descoberta nas Galá- pagos
de um ecossistema incrivelmente rico a dois quilômetros de profundidade.



Havia moluscos gigantes, caranguejos brancos, polvos púrpura, animais cor
de laranja nunca vistos e até uma floresta de vermes de tubo. Junto a esse
ecossistema foi encontrada uma fonte subterrânea de água quente.”

“Como as fontes hidrotermais que se suspeita existirem em Marte?”
A cientista húngara pareceu impressionada com a oportunidade da

observação.
“Precisamente, Tomás”, retorquiu. “Já vi que pensa depressa. Os

biólogos fizeram colheitas dessa água quente e descobriram que ela
continha uma alta concentração de sulfato de hidrogênio. Acontece que
quase todos os seres vivos na Terra usam direta ou indiretamente a energia
recolhida através da fotossíntese, mas conhecem-se algumas bactérias que
derivam a sua energia precisamente do sulfato de hidrogênio, um processo
conhecido por quimiossíntese. Como a fotossíntese não é possível a dois
quilômetros de profundidade, porque a luz do Sol não chega aí, os
microrganismos que alimentavam toda aquela estranha fauna procediam a
quimiossíntese do sulfato de hidrogênio para irem buscar a energia de que
necessitavam. Ou seja, compreenderam os cientistas, havia toda uma
categoria de seres vivos que não precisavam da energia do Sol.”

O historiador considerou as implicações da descoberta.
“Isso quer dizer que as condições para a existência de vida são mais

alargadas do que se pensava...”
A cientista da Agência Espacial Europeia arqueou as sobrancelhas,

como se, mais do que concordar, quisesse enfatizar a ideia que ele
expressara.

“Os extremófilos encerram o segredo da vida extraterrestre.”



XX

O sentido que a conversa tomara levou Tomás a sentir-se algo
defraudado; esperava uma coisa e estava a ouvir outra inteiramente
diferente. Foi por isso que, antes que Bozóki Emese prosseguisse, ergueu a
mão.

“Espere aí!”, travou-a. “Disse-me há pouco que já tinha sido avistada
vida extraterrestre, mas em vez de me explicar quando, como e onde, está
aqui a falar-me em extremófilos e quejandos.”

“Ah, que impaciente me saiu, Tomás!”, repreendeu-o a húngara. “Já lhe
expliquei que, para que compreenda a observação de vida extraterrestre que
foi feita diretamente, tem de perceber primeiro algumas coisas elementares
sobre a vida. Tenha calma que já lá chego, está bem?”

“Pois, mas não empate...”
O tom levemente irritadiço com que ele falara arrancou o vestígio de

um sorriso aos lábios da astrobióloga; era evidente que o voo, e sobretudo a
turbulência, o estavam a deixar com os nervos à flor da pele.

“Tenha calma, Tomás”, repetiu. “Estas coisas...”
Um vulto apareceu nesse instante ao lado deles, interrompendo a

conversa; era Seth.
“Então, minha cara?”, perguntou o americano. “Fugiu para aqui?”
Emese devolveu-lhe um sorriso amarelo.
“Tinha... tinha uns assuntos para conversar com o Tomás.”
“Nós também temos de conversar. É que há tantas coisas para ver e

gostaria de saber a sua opinião.” Fez um movimento com a cabeça a indicar
o seu lugar. “Não quer vir ali para o pé de mim?”

“Quando acabar esta conversa.”
O homem da NASA deu meia volta, mas ao regressar ao lugar não

resistiu a fazer uma última observação.
“Olhe que o Tom é um homem comprometido...”
A húngara deixou-o afastar-se antes de voltar a falar.
“Já viu a minha vida?”, sussurrou para o criptanalista. “Agora tenho de

aturar este.”



“De certeza que está habituada a coisas destas.”
“Pois, mas é um fastio quando me saem tipos assim na rifa.” Suspirou.

“Enfim, onde íamos nós?”
“Nos extremófilos.”
“Ah, sim!”, lembrou-se ela, retomando o fio à meada. “Dizia eu que a

importância dos extremófilos para a busca de vida extraterrestre só foi
compreendida pela NASA depois das missões Viking. Os cientistas
perceberam que os extremófilos mostraram que os limites e as condições
em que a vida era possível são mais amplos do que se pensava e que a
capacidade de adaptação dos organismos a ambientes aparentemente hostis
à vida é muito maior do que se julgava. De repente Marte deixou de parecer
tão inóspito. Só faltava resolver um problema. É que toda a pesquisa mostra
que, independentemente de tudo o resto, há um elemento que parece
imprescindível aos seres vivos. A água. Em todos os sítios na Terra onde os
cientistas encontraram vida também encontraram água em estado líquido
por perto. E em quase todos os sítios onde encontraram água líquida
também encontraram vida. Ou seja, parece haver uma forte relação entre
vida e água.”

“Já falamos nisso”, recordou o português. “Mas em Marte pelos vistos,
e à míngua de água líquida, os presumíveis microrganismos poderão ter
passado a usar peróxido de hidrogênio.”

“Pois, mas a ser assim isso só acontece porque não há água a jeito”,
indicou a astrobióloga. “A água é tão conveniente para a vida que se diria
ter sido concebida de propósito para essa função.”

“Mas que propriedades tem a água que a tornem assim tão especial?”
“São várias as vantagens que ela oferece. Para já, a água protege o DNA

da radiação ultravioleta e consegue preservar o calor durante muito tempo.
Além do mais, e ao contrário dos outros químicos, mantém-se em estado
líquido num vasto espectro de temperatura, na verdade ao longo de cem
graus, o que permite à vida existir nesse mesmo espectro. Quando
solidifica, e ao contrário da maioria das outras substâncias, a água aumenta
de volume e cria uma camada sólida à superfície que protege os organismos
que se encontram por baixo, como acontece no Ártico e no Antártico. A sua
utilidade é tão grande que os organismos adotam os estratagemas mais
engenhosos para a obter. Existe um musgo que extrai a água diretamente do
ar, enquanto uma espécie de rato canguru a retira de comida metabolizada.



Já as sequoias californianas desenvolveram maneiras de a empurrar até os
galhos que se encontram lá no alto, a cem metros de altura.”

“E os extremófilos?”, quis saber Tomás. “Há alguns que prescindam da
água?”

“Os extremófilos... bem, como o próprio nome indica, esses vão até os
extremos”, respondeu Emese. “A pressões muito elevadas, a água
permanece líquida acima dos cem graus Celsius. E quando misturada com
outros químicos a água pode também manter-se líquida abaixo de zero
graus. É aliás por estar misturada com sal que a água do mar só congela a
alguns graus negativos. Ora os extremófilos usam e abusam destas
fronteiras movediças.”

“O que quer dizer com isso?”
“Talvez perceba melhor se eu lhe contar umas histórias”, propôs.

“Lembra-se de eu lhe ter dito que em 1964 foi encontrada no Parque de
Yellowstone uma bactéria que sobrevivia a mais de oitenta graus Celsius?”

“Sobrevivia a noventa.”
“Isso mesmo. Só que em 2003 foram retiradas bactérias de uma fonte

hidrotermal muito quente e cultivadas em laboratório. Colocaram-se essas
bactérias a cem graus Celsius e... elas sobreviveram.”

“Bateram o recorde?”
“E de que maneira! Os biólogos depois aumentaram a temperatura para

cento e vinte graus e elas, por incrível que pareça, aguentaram. Mais,
continuaram até a reproduzir-se. A seguir aumentaram para cento e trinta
Celsius e as bactérias sobreviveram ainda mais duas horas. Esse é o recorde
atual, mas há informações de que existem bactérias perto de fontes
hidrotermais que sobrevivem a temperaturas superiores a essas.”

“Caramba! Então qual é o limite de calor?”
“Ainda está por encontrar”, disse a astrobióloga. “O mesmo se passa

aliás quanto ao limite de frio. Sabemos que o gelo ameaça seriamente a
vida, pois nega aos organismos o solvente de que precisam e além do mais
os cristais de gelo tendem a destruir as membranas das células. Quando a
água dentro das células congela, as células morrem.”

“Ah, estou a entender. O problema não é realmente o frio, mas a água
congelada.”

“Está a ver como é esperto?”, sorriu ela. “Misturando os sais certos, é
possível manter a água líquida até os trinta graus negativos. E com os
solventes orgânicos e os aminoácidos corretos ela pode manter-se líquida a



temperaturas ainda mais baixas. Há enzimas que conseguem catalisar a cem
graus negativos.”

“Cem Celsius negativos?!”
“Espantoso, não é? Descobrimos que os extremófilos usam esses sais e

solventes sempre que possível para sobreviverem a temperaturas inferiores
a zero. Uma das propriedades estranhas da água é que mantém minúsculos
veios líquidos dentro de blocos de gelo muitos graus abaixo de zero,
criando verdadeiros ecossistemas no interior do gelo. Pois encontraram-se
microrganismos a viver nesses veios. Foram também detectados sinais de
vida a mais de quatro quilômetros de profundidade no gelo da Antártica, o
que significa que o próprio gelo deve ser encarado como um habitat. Há
cientistas que pensam que na verdade não existe limite de temperaturas
baixas para a vida. Os organismos conseguem sobreviver desde que tenham
solventes líquidos à disposição.”

“Seja água, seja peróxido de hidrogênio.”
“Por exemplo. As descobertas de extremófilos não pararam de

surpreender os cientistas. Descobriram-se bactérias nas águas extremamente
salgadas do Mar Morto, nas águas ácidas do rio Tinto, em Espanha, em
locais situados vários quilômetros abaixo da superfície da Terra e em
nuvens que pairam na estratosfera, a mais de trinta quilômetros de altitude,
um local onde a radiação ultravioleta é supostamente fatal. Foi identificada
uma bactéria que vai buscar energia à própria radioatividade das rochas.
Mais incrível ainda, encontraram-se fungos na água radioativa de
Chernobyl que usavam a radiação nuclear como fonte de energia, e também
microrganismos que, quando protegidos por grãos carbonosos
microscópicos, podiam sobreviver durante horas e horas à radiação intensa
de uma fonte de sincrotrão, o equivalente a uma dose de radiação
acumulada de milhões de anos de radiação solar. ”

“Caramba!”
“Espantoso, não é? Mas há mais. Descobriram-se sementes com a

capacidade de suspenderem indefinidamente o seu metabolismo. Na década
de 1960 conseguiu-se pôr uma dessas sementes, com dois mil anos, a
germinar, e em 1995 ressuscitaram-se esporos de bacilos retidos no âmbar
há pelo menos vinte e cinco milhões de anos.”

“Como no Parque Jurássico?”
“Com a curiosidade de isso ter sido feito depois da publicação do livro,

num curioso exemplo de como a realidade pode imitar a ficção.”



“Tudo isso é extraordinário.”
“Mas mais extraordinário é o comportamento da vida no espaço”, disse

Emese. “Como sabe, não há sítio mais hostil à vida que o espaço sideral. A
ausência de ar, as temperaturas extremas e sobretudo a elevada radiação
letal parecem ser insuportáveis para a vida. No entanto, quando os veículos
lunares regressaram das viagens à Lua nas missões Apollo, encontraram-se
bactérias ainda vivas. Essas bactérias pelos vistos resistiram ao choque da
decolagem do foguete, à viagem à Lua e ao regresso pelo espaço sideral e
por fim ao choque da violenta reentrada na atmosfera. As bactérias
sobreviveram a tudo isso.”

“Está a falar a sério?”
“É incrível, não é? Essa descoberta levou a NASA a fazer uma

experiência muito interessante. Percebendo que os esporos eram
extremamente resistentes, os astrobiólogos decidiram levá-los para o espaço
e colocaram-nos no exterior de uma estação orbital sem proteção, embora
com uma fina cobertura de alumínio. Ficaram ali durante seis anos. Ao fim
de todo esse tempo, foram buscar os esporos e analisaram-nos. Sabe o que
descobriram?”

“Ainda estavam vivos.”
“Impressionante, não é? Os esporos sobreviveram ao vácuo, às

radiações e às variações extremas de temperatura durante seis anos.
Concluiu-se que resistem a tudo, excepto à radiação ultravioleta. Isso
significa que precisam apenas de ser protegidos dessa radiação, o que se
consegue com uma simples folha de alumínio ou de maneira natural se os
esporos estiverem debaixo de uma pedra ou dentro de um bocado de terra.”

O Gulfstream V voltou a abanar, mas dessa feita Tomás não se deixou
intimidar; na verdade, quase se riu.

“Rendo-me”, disse ele. “Tem razão, Emese. A vida é mais resistente do
que este avião.”

A cientista da Agência Espacial Europeia recostou-se no assento,
satisfeita com ela própria. Tinha dado toda a informação que era necessária.
Só faltava a estocada final.

“Chegamos enfim à observação de vida extraterrestre.”



XXI

No momento em que Bozóki Emese ia fundamentar a afirmação de que
a vida extraterrestre já havia sido observada diretamente, sentiram um
movimento subtil de descida do avião e uma voz encheu os alto-falantes no
interior do aparelho.

“Senhores passageiros, daqui fala o comandante. Começamos a
aproximação a Houston. Mantenham-se por isso nos seus lugares com os
cintos apertados. Em nome da NASA, espero que tenham apreciado a
viagem e que o próximo voo, aquele que vai levá-los para o infinito e mais
além, seja coroado de sucesso. Obrigado e... boa sorte!”

Tomás esboçou um sorriso aliviado.
“Finalmente!”, desabafou. “Já não era sem tempo...”
Tendo em conta que o voo se aproximava do fim, a húngara

reconsiderou.
“Talvez seja melhor contar-lhe isto noutra ocasião, até porque...”
“Não, não!”, cortou o historiador, “Então passei eu quase metade do voo

à espera que explicasse aquilo que disse e agora já se está a preparar para
dar o cava? Vai contar-me e é já.”

Na realidade a cientista da Agência Espacial Europeia sabia que o
processo de descida durava uma boa meia hora, tempo mais que suficiente
para lhe fazer a vontade. Além do mais, isso dava-lhe um bom pretexto para
evitar voltar para junto de Seth. O português era-lhe bem mais simpático do
que o americano.

“Seja”, concedeu. “A primeira coisa que tem de perceber é que há
quatro mil milhões de anos Marte tinha uma atmosfera densa, diferente da
da Terra atual pois era formada sobretudo por dióxido de carbono, mas com
chuva, ribeiros e rios de água líquida que desembocavam em lagos e mares
pouco profundos.”

“Quase um paraíso para a vida...”
“Justamente o que nós, os astrobiólogos, notamos. E, tal como a Terra,

Marte era regularmente atingido por meteoros. Alguns embatiam no planeta
com tal violência que a explosão ejectava fragmentos de pedras para o



espaço. Isso era facilitado pela gravidade de Marte, mais fraca do que a da
Terra. Alguns desses fragmentos tornaram-se meteoritos e espalharam-se
pelo sistema solar, indo milhares ou milhões de anos mais tarde despenhar-
se sobre outros planetas.”

“Onde quer chegar com essa história?”
“Quero chegar ao ALH 84001.”
“Ao quê?”
Ela lançou uma espreitadela pela janela oval do Gulfstream V e viu a

terra mais próxima. À borda das águas azuis do golfo do México estendia-
se uma cidade com arranha-céus reluzentes, muitos deles, na zona central,
quase encavalitados uns nos outros; Houston estava à vista.

“Uma equipe americana que explorava um monte dos Allen Hills, perto
das montanhas Transantárticas, descobriu um meteorito com quase dois
quilos e com o tamanho de uma batata. Como foi o primeiro meteorito a ser
descoberto em 1984 nos Allen Hills, acabou catalogado como ALH 84001.
O pedregulho foi trazido aqui para a América e a análise mostrou que as
suas composições elementares e isotópicas eram diferentes das habituais na
Terra e estavam em consonância com as das pedras e gases atmosféricos
que as diversas sondas, incluindo as Viking, detectaram em Marte ao longo
do tempo. Ou seja, tratava-se de uma pedra marciana.”

“Foi uma dessas pedras lançadas no espaço pelo impacto de um meteoro
em Marte?”

“Presumivelmente”, assentiu Emese. “Pelas análises efetuadas,
calculou-se que era o meteorito mais antigo alguma vez encontrado, mais
antigo ainda do que a mais velha pedra descoberta na Terra, e que foi
ejectado de Marte há dezasseis milhões de anos, acabando por cair no nosso
planeta há treze mil anos. O meteorito foi armazenado no Johnson Space
Center, aqui em Houston, e praticamente esquecido. Anos mais tarde, no
entanto, alguns cientistas da NASA decidiram reexaminá-lo com
microscópios de eletrões e detectaram no seu interior a presença de
carbonatos, que são minerais que só se formam na presença de água líquida.
Os críticos ridicularizaram a descoberta, uma vez que na altura tudo
indicava que Marte não tinha, nem nunca tivera, água líquida.”

“Mas teve.”
“Foi o que se descobriu mais tarde. A previsão da equipe da NASA,

feita com base na análise do meteorito, foi assim confirmada. Mas houve
mais. Foi também identificada nos carbonatos a presença de cristais de



magnetite. Ora estes são considerados sinais inequívocos de que houve
bactérias e outros micróbios que metabolizaram sobre a pedra,
transformando-a de uma forma característica e deixando assinaturas do
campo magnético do planeta.”

“Esses cristais são mesmo sinais de vida?”
“Inequívocos. Esta conclusão também foi criticada na altura, pois não

havia notícia de que Marte alguma vez tivesse tido um campo magnético.
Como poderiam as bactérias marcianas deixar a assinatura do campo
magnético de Marte se Marte não tinha nem nunca tivera campo
magnético? O problema é que, poucos anos depois, a sonda Mars Surveyor
detectou de fato sinais de um antigo campo magnético em Marte. A
descoberta confirmou mais uma vez a previsão dos cientistas da NASA e
obrigou a encarar a descoberta dos cristais de magnetite no ALH 84001
com novos olhos. O Instituto de Tecnologia da Califórnia concluiu mesmo
que esses cristais de magnetite detectados no carbonato do meteorito de
Marte eram, no que diz respeito ao formato e à composição, exatamente
iguais aos que se encontram nas bactérias terrestres. A pureza dos cristais só
podia ser obtida na Terra por processos biológicos e o seu alinhamento em
cadeia constituía o mais forte indício de origem biológica.”

“Então esses cristais eram mesmo um sinal de vida...”
“Pois eram, e não foram os únicos. Houve uma terceira coisa

extraordinária que o estudo do ALH 84001 revelou. Sempre usando o
microscópio de eletrões, os cientistas da NASA detectaram filamentos
minúsculos, com diâmetros entre os vinte e os cem nanômetros, que
consideraram ser fósseis de nanobactérias, que são...”

Tomás arregalou os olhos.
“Bactérias?!”
“Nanobactérias”, corrigiu a astrobióloga. “São estruturas

protobiológicas semelhantes a bactérias, só que umas dez vezes mais
pequenas, tão pequenas que nem sequer tinham ribossomas.”

“Mas os ribossomas não são necessários para produzir proteínas e ligar
aminoácidos?”

“Correcto.”
“Se as nanobactérias não têm ribossomas, não produzem proteínas nem

ligam aminoácidos. Como pode uma estrutura ser considerada biológica
sem proteínas?”

A astrofísica esboçou um esgar apreciativo.



“Já vi que não esqueceu as aulas de Biologia do liceu”, constatou. “É na
verdade controverso que as nanobactérias sejam seres vivos. Há quem ache
que sim, há quem ache que não. Os ribossomas são de fato essenciais para a
vida e, para conseguir contê-los nas suas paredes, acreditava-se que as
bactérias tinham de ter pelo menos algumas centenas de nanômetros de
diâmetro, razão pela qual a maior parte dos microbiólogos considera
impossível haver células mais pequenas do que isso.”

“Mas as nanobactérias são mais pequenas.”
“Pois são. E entretanto descobriram-se três variedades de um micróbio

primitivo terrestre com menos de duzentos nanômetros, o que mostra que o
tamanho das nanobactérias marcianas não é tão extraordinário quanto isso.
Independentemente do que se pense, parece claro que as nanobactérias se
encontram numa fase de transição pré-biológica. Talvez sejam uma forma
bizarra de vida que produza proteínas de uma maneira diferente ou então
que usa outro tipo de enzimas, não se sabe. Ou talvez as nanobactérias não
estejam de fato vivas e sejam estruturas protobiológicas, ou seja, estruturas
que se encontram naquela transição entre a química e a biologia. O que é
fato é que foi esse tipo de estrutura que os microscópios de eletrões
revelaram e fotografaram no ALH 84001. Estamos a falar de fósseis de
vida, ou de protovida, encontrados nesse meteorito oriundo de Marte.
Portanto, seres extraterrestres.”

Tudo aquilo parecia vagamente familiar a Tomás, que estreitou as
pálpebras num esforço de memória.

“Espere aí, essa história dos microrganismos encontrados no meteorito
de Marte... isso não está relacionado com aquele anúncio público feito por
Bill Clinton?”

A húngara manteve os olhos azuis límpidos fixados nele.
“Tem boa memória”, considerou. “Sim, é isso mesmo. O anúncio da

descoberta de vida extraterrestre no ALH 84001 foi feito pelo presidente
Clinton em Agosto de 1996.”

“Mas tenho ideia de que essa conclusão foi contestada pela comunidade
científica...”

“Como lhe disse há dificuldade em definir se as nanobactérias
correspondem ou não a um conceito razoável de matéria viva. A tese de que
são vida é fortalecida pela descoberta na Terra de fósseis semelhantes em
três circunstâncias diferentes. Um dos achados, na costa ocidental da
Austrália, tinha até DNA no interior, o que sustenta a ideia de que as



nanobactérias do ALH 84001 não são demasiado pequenas para poderem
ser consideradas vivas. O problema é que não há certeza de que o DNA
pertencesse aos fósseis das nanobactérias australianas, pelo que a questão
permanece em aberto.”

“E não houve também dúvidas quanto à possibilidade de esses fósseis
resultarem de contaminação por vida terrestre? Creio ter lido que houve
suspeitas de que o meteorito marciano, uma vez na Terra, tenha sido
invadido por micróbios terrestres e que foram os fósseis desses micróbios
que foram encontrados. Assim sendo, não estamos a falar de vida
extraterrestre, mas terrestre.”

Ela suspirou.
“É verdade, isso aconteceu noutros meteoritos marcianos e com certeza

os microrganismos terrestres também contaminaram o ALH 84001.
Contudo, os fósseis de nanobactérias encontrados neste meteorito são
diferentes dos fósseis comprovadamente terrestres que apareceram nos
outros meteoritos de Marte. Os fósseis do ALH 84001 não só correspondem
a microrganismos mais pequenos que os terrestres como estão misturados
com o material original do meteorito, o que não acontece com os casos de
micróbios terrestres que contaminaram meteoritos marcianos. É verdade
que foram recriados formatos fossilizados semelhantes em laboratório sem
recurso a material biológico, mas isso aconteceu em condições que não são
plausíveis. Mais importante ainda, foi descoberto que os fósseis das
nanobactérias do ALH 84001 tinham pouco nitrogênio. Isso arrumou a
questão, não lhe parece?”

Tomás devolveu-lhe uma expressão opaca.
“Os fósseis tinham pouco nitrogênio? Sorte a deles. E então?”
A astrobióloga fez uma careta.
“Ah, desculpe. Às vezes esqueço-me de que estou a falar com um leigo.

O nitrogênio é um elemento essencial à vida, mas quando os organismos
morrem vai desaparecendo ao longo de milhões de anos. Isso significa que
as bactérias fossilizadas recentemente contêm elevados teores de nitrogênio,
enquanto as antigas não. Como os microfósseis do ALH 84001 tinham
pouco nitrogênio, ficou provado que se formaram há milhões de anos. O
problema é que o ALH 84001 só caiu na Terra há treze mil anos.
Consequentemente, a fossilização ocorreu antes de o meteorito cá chegar.”
Sublinhou a palavra. “Antes.”

“Ah!”



“A hipótese extraterrestre foi posteriormente reforçada por mais estudos
levados a cabo pelos cientistas da NASA aqui em Houston. Descobriram
uma abundância de estruturas fossilizadas noutros meteoritos marcianos.
Em dois desses meteoritos, um encontrado no Egipto e outro na Antártica,
foram detectados microfósseis dentro de um mineral cristalino que só se
forma na presença da água. Acontece que comprovadamente a água não
penetrou nesses meteoritos marcianos depois de terem chegado à Terra, o
que significa que os microfósseis se formaram dentro do mineral ainda em
Marte. É aliás significativo que os microfósseis dos dois meteoritos fossem
idênticos, enquanto os microrganismos típicos do Egipto e da Antártica são
muito diferentes entre eles, o que é natural pois uns são típicos de zonas
desérticas muito quentes e outros característicos de zonas muito frias, o que
exclui a contaminação por micróbios terrestres. Por outro lado, um
astrobiólogo da NASA que estudou diversos meteoritos de carbono também
detectou neles enormes quantidades de microrganismos que foram
fossilizados fora da Terra. Num meteorito que caiu em 1969 em Murchison,
um sítio muito quente da Austrália, e que foi recolhido algumas horas
depois, foram encontrados setenta aminoácidos diferentes, incluindo alguns
que nem sequer existem no nosso planeta. O meteorito de Murchison
contém restos de microrganismos típicos do Ártico e da Antártica, zonas
gélidas que nada têm a ver com o calor da Austrália, e esses microfósseis
não contêm nitrogênio nenhum, o que prova que se formaram há milhões de
anos. Como o meteorito só caiu em 1969, podemos concluir que os
microfósseis se constituíram fora da Terra. Percebe o significado do que lhe
estou a contar?”

“Bem... isso muda tudo”, admitiu o português. “Se a descoberta de
fósseis de estruturas vivas extraterrestres não se restringe ao ALH 84001,
estamos perante múltiplas provas.”

“Nem mais.”
Tomás remexeu-se no assento, a remoer o problema.
“Pois, mas como puderam os organismos vivos fazer a viagem de Marte

à Terra ao longo de dezassete milhões de anos? Pensava que os seres vivos
não conseguem sobreviver no espaço, submetidos a temperaturas extremas
e a radiações constantes, durante tanto tempo.”

“Então e os extremófilos?”, questionou a astrofísica húngara. “Deixe-
me lembrar-lhe em particular aqueles esporos que a NASA pôs durante seis
anos no espaço e que apesar disso não morreram. Se os esporos



sobreviveram ao vácuo sideral, porque não as nano- bactérias marcianas?
Não se esqueça de que as nanobactérias do ALH 84001 estavam no interior
do meteorito, o que significa que se encontravam protegidas das perigosas
radiações ultravioleta.”

“Uma coisa são seis anos no espaço, outra dezassete milhões de anos...”
“A vida, meu caro, é mais resistente do que se pensa. Se aguenta seis

anos, aguenta milhões. Estamos a descobrir que a vida afinal não é frágil,
mas incrivelmente tenaz.”

“Admito que sim”, acedeu Tomás. “Porém, quando afirma que foi
observada vida extraterrestre, isso não pode ser dito desse modo. Em
primeiro lugar, não temos a certeza de que as nanobactérias possam ser
descritas como matéria viva. Em segundo lugar, não há certeza absoluta de
que os meteoritos marcianos em causa não tenham sido contaminados por
vida terrestre, o que significaria que os fósseis encontrados podem não ser
extraterrestres. O que quero dizer com isto é que permanece uma dúvida
razoável. E, para descobertas extraordinárias, convém lembrar que são
necessárias provas extraordinárias.”

A cientista da Agência Espacial Europeia sacudiu a cabeça, como se
estivesse decepcionada com ele.

“Já vi, Tomás, que não compreendeu bem todas as implicações
relacionadas com as descobertas dos extremófilos na Terra e dos
microfósseis no ALH 84001 e noutros meteoritos.”

“De que implicações está a falar?”
Ela fez um gesto a indicar toda a gente que se encontrava a bordo do

avião.
“Talvez sejamos todos extraterrestres.”
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O Gulfstream V da NASA fazia nesse momento uma curva larga sobre
o golfo do México, contornando Houston e posicionando-se de maneira a
alinhar-se com a pista do aeroporto da cidade texana. A aterragem iria
decorrer daí a uns dez minutos, talvez menos.

Em condições normais, Tomás estaria nessa altura a roer as unhas de
nervosismo. Embora as descolagens fossem mais impressionantes, o
historiador não desconhecia que as estatísticas mostravam que a maior parte
dos acidentes aéreos ocorria na aterragem, coisa que qualquer pessoa com
pânico de voar sabia muito bem. A conversa, todavia, absorvera-o de tal
maneira que mal se deu conta de que o momento da conclusão da travessia
do Atlântico estava iminente.

“Ora essa!”, exclamou com uma expressão divertida. “É a primeira vez
que me chamam ET...”

Emese devolveu-lhe um sorriso.
“Em bom rigor não é a si nem a mim que chamo extraterrestre”,

corrigiu. “É aos nossos antepassados.”
“Não está a falar dos meus avós, presumo...”
“Estou a falar dos microrganismos que deram origem a todos os seres

vivos que hoje existem no nosso planeta.”
“Acha que vieram do espaço?”
“Se for a reparar, essa é uma das implicações óbvias da descoberta dos

extremófilos e das nanobactérias do ALH 84001”, disse ela, agora com
semblante sério. “Temos hoje fortes suspeitas, com base no ALH 84001 e
nas experiências efetuadas pelas Viking na superfície marciana em 1976, de
que a vida existiu e existe ainda em Marte. Essas suspeitas foram reforçadas
com a descoberta em 2016 de depósitos de sílica em Marte com
características semelhantes a bioassinaturas das termas de El Tatio, no
Chile. Esses depósitos incluem estruturas sedimentares complexas geradas
por uma combinação de processos bióticos e abióticos. Os investigadores
foram taxativos em declarar que as estruturas marcianas satisfazem uma
definição de bioassinaturas potenciais.”



“Potenciais?”
“Falta a verificação final, como é evidente. Mas os sinais que desde

1976 encontramos em Marte apontam todos na mesma direção. Por outro
lado, sabemos que na Terra já caíram milhares de milhões de meteoritos
oriundos de Marte.”

“Tantos?”
“É incrível, não é? Calcula-se que dez por cento das pedras marcianas

que os impactos de asteroides em Marte ejectaram para o espaço vieram
cair no nosso planeta. Além do mais, se um meteorito como o ALH 84001
levou dezassete milhões de anos a fazer a viagem entre Marte e a Terra,
outros meteoritos marcianos existem que comprovadamente fizeram essa
viagem em muito menos tempo. Há casos de viagens de apenas alguns
meses.”

“Isso é possível?”
“Claro que é. Os meteoritos são verdadeiros veículos espaciais de

transporte de vida. Da mesma maneira que o vento espalha sementes das
plantas pelos campos, os meteoritos podem espalhar vida pelos planetas. Se
Marte tinha vida há quatro mil milhões de anos, como nos parece provável,
a facilidade com que as pedras marcianas ejectadas no espaço acabam na
Terra torna quase inevitável que ao longo desse tempo alguns
microrganismos marcianos vivos tenham chegado intatos ao nosso planeta.
Isto é uma...”

“Deixe-me ver se entendo”, cortou Tomás. “Está a insinuar que somos
todos marcianos?”

Ela fez um movimento afirmativo com a cabeça.
“Chama-se panspermia a esta hipótese sugerida pela primeira vez no

Século XIX por Lorde Kelvin”, disse. “A panspermia é levada cada vez
mais a sério pelos biólogos. Se calhar a vida não apareceu na Terra. Se
calhar apareceu em Marte e veio para a Terra graças aos sucessivos
bombardeamentos de meteoritos a que o nosso planeta tem sido sujeito ao
longo da sua existência. Isto quer dizer que, se for descoberta vida em
Marte, a sua origem não é necessariamente diferente da da vida terrestre. É
muito possível que as vidas terrestre e marciana tenham a mesma origem.”

O historiador soltou uma gargalhada, divertido com a perspectiva.
“E esta? Sou um marciano!”
“Você não”, corrigiu a húngara. “Mas os microrganismos nossos

antepassados talvez.”



“E porque não o contrário?”, sugeriu ele. “Em vez de a vida ter
aparecido em Marte e ter vindo para a Terra em meteoritos marcianos,
porque não poderá o impacto de um asteroide no nosso planeta ter projetado
pedras para o espaço com micróbios terrestres que depois foram parar a
Marte, levando assim a vida para o nosso vizinho?”

“É possível”, admitiu Emese. “Nesse caso a vida marciana teria origem
terrestre. Devo sublinhar no entanto que o percurso no sentido inverso é
mais fácil, não só porque a menor gravidade marciana torna mais simples a
ejecção de pedras para o espaço do que na Terra, mas também porque a
atmosfera marciana é menos densa que a terrestre, o que evita que os
microrganismos sejam carbonizados no momento em que são ejectados.”

“Estou a perceber.”
“Ou se calhar a vida veio de outra parte qualquer do universo em

cometas e asteroides e espalhou-se pela Terra e presumivelmente por Marte
quando esses objetos siderais caíram nestes planetas. Todas essas hipóteses,
além de possíveis e plausíveis, fazem parte da panspermia, a teoria de que a
vida não apareceu na Terra mas veio do espaço, caiu no nosso planeta e
aqui floresceu.”

“Possíveis e plausíveis”, murmurou Tomás, ecoando as palavras da
interlocutora. “Mas... serão prováveis?”

A astrobióloga refletiu na pergunta.
“As hipóteses relacionadas com a panspermia?” Fez um ar pensativo.

“Não sei. Essa teoria tem pelo menos a vantagem de resolver alguns
mistérios relativos à vida.”

“Tais como?”
“Olhe, ficaria solucionado um dos maiores enigmas da biologia. Não sei

se sabe mas supõe-se que só houve um gênesis, ou seja, aparentemente a
vida só apareceu uma vez na Terra, embora isso tenha acontecido logo que
o planeta teve condições para a vida. Trata-se de algo muito estranho.
Poderíamos pensar que a constituição da vida seria um processo lento, dada
a sua complexidade e dificuldade, mas na verdade logo que as condições
ficaram reunidas no nosso planeta... zás!, a vida apareceu. Como foi
possível uma coisa destas?”

“Se calhar a vida forma-se logo que as condições para ela se formar
estão reunidas.”

“Isso é a teoria do imperativo cósmico”, observou a astrobióloga. “Onde
quer que haja condições para a vida, ela aparece. Mas, a ser assim, a vida



formar-se-ia múltiplas vezes ao longo da história do nosso planeta, não lhe
parece? Haveria gênesis sucessivos. Sabemos no entanto, pela análise do
código genético, que todos os seres vivos estão relacionados e tiveram um
antepassado comum. Isso sugere que a vida só apareceu uma vez. E,
extraordinária coincidência, isto aconteceu logo que as condições foram
criadas na Terra. Por quê? Isto sempre intrigou os biólogos. A panspermia
tem a vantagem de explicar esse mistério. A vida formou-se quase
instantaneamente na Terra porque na verdade caiu do céu!”

“Isso de que só houve um gênesis... está mesmo provado?”
A húngara hesitou.
“Bem... para ser rigorosa tenho de admitir que se trata de uma opinião

maioritária, mas não é totalmente consensual. No mundo dos
microrganismos há dois grupos dominantes, as bactérias e as Archaea.
Acontece que alguns biólogos acham que cada um destes grupos resulta de
um gênesis separado.”

“Portanto, pode ter havido dois gênesis...”
“Ou mais. Há cientistas prestigiados que acham que existe na Terra uma

biosfera-sombra formada por formas de vida que ainda não identificamos e
que usam processos bioquímicos e moleculares totalmente diferentes dos
que conhecemos. Esta hipótese não é de descartar, até porque a descoberta
das Archaea é relativamente recente.”

“Isso eliminaria a panspermia.”
“Não necessariamente, pois cada gênesis pode resultar de panspermias

separadas. Repare que a tese da panspermia ajudaria também a explicar a
constituição rudimentar dos extremófilos. Embora complexa, como
acontece em todas as formas de vida, a estrutura destes microrganismos
ultrarresistentes parece... primitiva, por assim dizer. A panspermia
explicaria porquê. Os extremófilos parecem primitivos porque na verdade
são mesmo primitivos. Só os extremófilos poderiam fazer a viagem pelo
espaço sideral até o nosso planeta, pelo que seriam de fato as primeiras
formas de vida existentes na Terra, as mais primitivas. Com as condições
mais favoráveis que aqui encontraram, alguns extremófilos foram evoluindo
e transformaram-se em seres vivos mais sofisticados e delicados.”

“Essa teoria é interessante, mas não resolve o mistério da origem da
vida, pois não? Apenas o adia.”

“Assim é. Mesmo que a vida tenha aparecido na Terra por panspermia,
como terá surgido originalmente? Essa questão permanece de fato em



aberto, razão pela qual a panspermia não é uma hipótese muito satisfatória.
Os biólogos procuram...”

O avião deu um solavanco súbito e escutaram um rolar contínuo
enquanto o aparelho estremecia e os motores pareciam urrar. Tomás deu um
salto de susto no assento, alarmado, e olhou em redor com ansiedade.

“O que aconteceu?”
Tinham aterrissado.
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Considerando o calor tórrido do Texas, Tomás achou surpreendente a
verdura que encontrou quando a carrinha da NASA que os tinha ido buscar
ao aeroporto cruzou o portão e entrou no perímetro do Johnson Space
Center. O complexo era ocupado por edifícios retangulares, todos iguais e
alinhados geometricamente num vasto espaço perto do mar, no sector
suburbano de Houston. A carrinha passou por um foguete deitado
horizontalmente perto da entrada; tratava-se de um Saturno V igual ao que
levara Armstrong, Collins e Aldrin à Lua em 1969, e que na verdade
constituía o único indício visível de que circulavam por um complexo
espacial.

A viatura imobilizou-se diante de um edifício de aparência anônima.
Tinham chegado ao destino, mas o português sentia-se quase decepcionado.
Esperara uma arquitetura futurista e arrojada, digna de um verdadeiro
centro espacial, e o que encontrou mais parecia um campus universitário ou
uma simples zona de escritórios corporativos enquadrados por pinheiros e
carvalhos.

“É isto?”
A porta da carrinha abriu-se e um homem volumoso, de mangas de

camisa e boné sobre um cabelo ruivo forte como palha, veio acolhê-los.
“Hi, folks!”, saudou-os com a característica informalidade americana.

“O meu nome é William Gibbons, mas aqui todos me conhecem por Billy.
Sou o diretor da Missão Phanes e também o chefe da equipe de treinos.
Bem-vindos ao Johnson Space Center!”

O acolhimento foi desconcertante de tão simples. Não houve cerimônias
nem recepções nem discursos, como seria de esperar no início de uma
missão histórica como aquela; apenas o transporte de malas até a recepção e
a entrega de um dossiê com as informações úteis e das chaves dos quartos,
como se tivessem acabado de chegar a um hotel para uma simples
conferência acadêmica.

“Os seus escritórios serão no edifício 4S”, anunciou Billy. “O S é de
South, ou Sul. Não confundir com o 4N, de Norte. Estão cansados?”



Tomás não gostava de dar parte de fraco, mas os nervos da longa
viagem de avião, ainda por cima num aparelho pequeno e no meio de uma
turbulência quase ininterrupta, tinham-no deixado tremendamente
desgastado, pelo que não se inibiu.

“Eu estou.”
“Azar!”, foi a resposta do diretor da missão. “Têm apenas uma hora

para se acomodarem e começamos logo a trabalhar porque o tempo
escasseia. Um técnico vai a seus aposentos tirar as medidas para os trajes.
Depois temos de conferenciar.” Apontou para o relógio de pulso. “Reunião
daqui a uma hora na sala de conferências, situada no sexto andar do edifício
4S. É a sala 6600. Não se atrasem.”

Ouviu-se do grupo um “oh!” contrariado e o português revirou os olhos;
a última coisa que lhes apetecia naquele momento era trabalhar. Tiveram de
se resignar. Juntamente com os restantes recém-chegados, Tomás agarrou
na mala e encaminhou-se para o quarto que lhe fora atribuído.
Normalmente os astronautas alugavam casas fora do complexo, mas a
NASA dispunha ali de alguns quartos onde punha as tripulações de
quarentena uma semana antes de cada missão, de modo a garantir que não
apanhavam nenhum vírus e adoeciam, e foi aí que os alojaram.

Quando se encaminhavam pelo corredor, Emese aproximou-se do
português.

“Já viu isto?”, perguntou ela. “O Seth pôs-me no quarto ao lado do
dele!”

Tomás sorriu.
“Privilégios de chefe.”
“Oh, não brinque. Isto é um aborrecimento.” Passou a mão pelo cabelo

negro. “Sabe que gostei muito de conversar consigo no avião? São raros os
homens que estão comigo sem se insinuarem a toda a hora.”

Ele balançou afirmativamente a cabeça.
“Compreendo-os perfeitamente.”
Chegaram à porta do quarto dele e, antes de se afastar em direção aos

seus aposentos, a húngara suspirou.
“Ah, que pena não ficar ao pé de si...”
Tomás não soube o que responder. Como se fugisse das tentações,

acenou em despedida, abriu apressadamente a porta e entrou. Aquela
mulher ia dar-lhe trabalho, percebeu.



Deu com um quarto simples; dir-se-ia de hotel. Cansado da viagem, o
português arrumou a roupa nas gavetas e a seguir despiu-se e foi tomar
banho. Debaixo do chuveiro sentiu-se revigorar.

Ouviu uma batida na porta e espreitou para fora do chuveiro.
“Quem é?”
Não ouviu a resposta, pois a água abafava qualquer outro som. A

resmungar, fechou o chuveiro e, envolvendo-se numa toalha, foi ver o que
era. Deparou-se com o que parecia um amanuense da NASA com um bloco
de notas, uma fita métrica e um lápis nas mãos.

“Peço desculpa”, disse o homem. “Sou o Ted e vim para lhe tirar as
medidas.”

Foi apenas o tempo de vestir um roupão e já Tomás estava a ser medido
da cabeça aos pés.

“Isso é mesmo para o traje de astronauta?”
“Correcto, sir”, disse Ted, medindo a largura. “Espero que goste de

azul.”
“Vai ser azul?”
“Os militares vestem fatos verdes, os astronautas azuis”, esclareceu, já a

tomar nota das medidas. “Embora o escafandro para andar no vácuo seja
branco, claro. O problema são os símbolos. Temos o costume de pôr o
logotipo da NASA no peito direito e a bandeira americana no ombro
esquerdo, mas isso não é possível no seu caso, pois não?”

“Claro que não.”
“Tem alguma ideia para resolver a questão?”
“Nada mais fácil, meu caro. Como sou português e represento as

Nações Unidas, ponha o logotipo da ONU no peito direito e a bandeira
portuguesa no ombro esquerdo.”

“Aye aye, sir.” Ted hesitou. “E os galões, sir?”
“Galões?”
“Os galões de astronauta são brancos, prateados ou dourados. A maioria

dos civis leva brancos.”
“Então ponha brancos, homem!”
O alfaiate fez ainda um molde da cabeça de Tomás, alegando que era

necessário para o capacete, e delineou-lhe num papel pousado no chão o
formato dos pés, o que segundo ele era imprescindível para fazer as botas.
Considerando todos os pormenores, as provas nem demoraram muito, pois
o americano era despachado e rápido com o lápis e a fita métrica.



Passados quinze minutos, Ted despediu-se com um aceno e a promessa
de que teria tudo pronto daí a dois dias.
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Quando vinte minutos mais tarde saiu para o exterior, lavado e com
roupas novas, Tomás já se sentia revigorado. Se o mandassem
imediatamente para uma centrifugadora testar a sua resistência a
acelerações de três ou quatro G, imaginou com bravata, estaria preparado.

Atravessou o Johnson Space Center em passo rápido, pois receava
chegar atrasado e não queria produzir uma má impressão. Fazia um calor
insuportável e havia insectos por toda a parte, muitos dos quais pareciam
determinados a zurzir-lhes os ouvidos ou até a atacá-lo, e só se livrou deles
quando chegou ao edifício 4S.

Uma lufada fresca e seca do ar condicionado acolheu-o à entrada,
deixando para trás o calor abafado e as revoadas de insectos que infestavam
o exterior. O 4S era em tudo semelhante às restantes construções do
Johnson Space Center; parecia um imóvel de escritórios, e na verdade era-o.
Encontravam-se aí os gabinetes de apoio às operações de missão e a divisão
de operações das tripulações, incluindo o famoso gabinete dos astronautas
no sexto e último andar. Meteu-se no elevador e subiu até esse piso.

O andar dos astronautas tinha uma área administrativa e uma pequena
cafetaria. Tudo ali aparentava ser barato. As paredes eram painéis
amovíveis e as secretárias e mesas pareciam de material ordinário. Os
próprios armários apresentavam-se de um cinzento monótono e toda a
iluminação no edifício dependia de luzes fluorescentes que lhe conferiam
um ambiente frio e impessoal.

Ouviu um burburinho numa porta à esquerda e, vendo uma placa a
assinalar Room 6600, percebeu que encontrara a sala de conferências.
Entrou e deparou-se com um pequeno grupo à conversa. Havia engenheiros,
cientistas e diretores da NASA e das restantes agências espaciais envolvidas
na missão.

“Então?”, atirou Emese, dirigindo-se a ele com uma lata de refrigerante
americano na mão. “Preparado para a grande aventura?”

“Ainda não percebi.” Fez um gesto a indicar a decoração barata. “Que
espelunca é esta? Onde está a ambiência futurista adequada a uma base



espacial digna desse nome?”
Ela riu-se.
“Bem-vindo ao mundo das agências espaciais, onde se gastam milhares

de milhões em tudo menos no conforto dos astronautas. Vá-se habituando
porque daqui para a frente será sempre a piorar, meu caro. Não passamos de
carne para canhão.”

“Deve estar a gozar comigo...”
“Espere pelos treinos, e sobretudo pela decolagem do space shuttle, e

depois conversamos”, avisou a húngara, com um ar tão sorridente que se
diria trocista. “Se ficou nervoso com um simples voo sobre o Atlântico,
quero ver como será quando as coisas aquecerem a sério. Vai-lhe dar um
fanico.”

“Está a tentar assustar-me?”
“Não, estou apenas a prepará-lo para o que aí vem. Não sei se sabe, mas

a vida dos astronautas tem algumas semelhanças com a das tropas especiais,
como os comandos.”

“Por quê? Vamos andar aos tiros?”
“Não, mas isto é muito mais duro do que as pessoas imaginam quando

veem um filme de ficção científica. Repare, depois de nos torturarem nos
treinos de preparação vão sentar-nos numa nave espacial que será atirada
para o espaço por foguetes carregados de toneladas de combustível sólido
tremendamente explosivo. Uma vez dada a ignição, esses foguetes não
poderão ser desligados. Ou arrancam e nos põem no espaço ou explodem e
acaba-se tudo. Não há terceira hipótese.”

“Nem saídas de emergência?”
A astrobióloga da Agência Espacial Europeia soltou uma nova risada,

esta indisfarçavelmente nervosa.
“Era bom, era. As cápsulas Mercury e Apollo tinham sistemas de

emergência que as retiravam de foguetes descontrolados e as cápsulas
Gemini dispunham de assentos ejectáveis para salvar os astronautas em
caso de necessidade. O space shuttle não dispõe de nada disso. Nem disso
nem de qualquer outra coisa. Estaremos ali fechados sem escapatória. É
como se estivéssemos sentados sobre uma bomba voadora, está a ver?
Quando os foguetes dispararem conosco lá dentro é que quero ver como irá
reagir.”

O português olhou-a de lado.
“Terá uma surpresa.”



“Duvido.”
Tomás estendeu-lhe a mão.
“Vamos fazer uma aposta”, propôs. “Se a viagem correr bem, paga-me

um jantar. Se morrermos, pago eu.”
Emese atirou-lhe um olhar maroto.
“Só aceito a aposta se o jantar for à luz de velas.”
A observação embaraçou Tomás, que desviou de imediato a atenção

para as paredes da sala de conferências; estavam cobertas de placas com
nomes. Aproximando-se para os ler, o português identificou alguns.

“Olha o Gordon Cooper...”
“Esta sala está carregada de história”, disse Emese. “Cada missão da

NASA tem direito a uma placa com os nomes dos astronautas que fizeram
parte dela. Essa é a do Gordon Cooper, a quem chamavam Gordo, na
Gemini 5, em 1965. Aquela, a primeira, é a de Alan Shepard na Mercury,
em 1961.”

“E qual é a da Apollo XI?”
Ela sorriu.
“Essa é de longe a mais procurada.” Apontou para uma placa que se

encontrava mais adiante. “Apollo XI, 1969, com Neil Armstrong, Buzz
Aldrin e Michael...”

Ouviram umas batidas fortes e olharam na direção do som. Seth Dyson
tinha subido ao palanque e dava palmadas na madeira da mesa aí instalada
para chamar a atenção, ao mesmo tempo que fazia sinais para que os
presentes se sentassem. As vozes emudeceram e todos se instalaram e
encararam o astrofísico da NASA com expressões expectantes.

A reunião ia começar.
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Um guincho de feedback assinalou o momento em que os microfones na
mesa foram ligados. A sala de conferências do piso dos gabinetes dos
astronautas no edifício 4S era um espaço simples. Havia algumas dezenas
de cadeiras ocupadas por membros das várias agências espaciais envolvidas
na missão, com os elementos da NASA naturalmente em maioria, enquanto
seis pessoas, incluindo Tomás e os dois cientistas que com ele vinham de
Roma, Seth e Emese, se sentaram à mesa do palanque. Atrás deles
encontrava-se um monitor e um alto-falante, e nos cantos da sala estavam
ligados dois televisores sintonizados em canais de informação, ambos sem
som mas com grandes legendas na parte debaixo da tela anunciando
Breaking news e o título Sinal de vida.

Depois de ligar o laptop pessoal que tinha sobre a mesa e de ajeitar a
altura do microfone, Seth Dyson aguardou alguns segundos que todos
estivessem instalados e deu início à reunião.

'‘Senhoras e senhores, bem-vindos à Missão Phanes”, começou por
dizer. “Não preciso explicar o que estamos fazendo aqui, mas enquanto
chefe científico da missão posso anunciar que a esta hora a notícia da
recepção do sinal enviado pela nave espacial alienígena a que demos o
nome de código Phanes já está sendo difundida pelos meios de
comunicação.” Apontou para as imagens que enchiam os dois televisores
instalados na sala. “Começou o circo.”

Uma voz na sala interpelou-o.
“O anúncio formal já foi feito?”
“O anúncio será feito esta noite pelo secretário-geral das Nações Unidas

perante a Assembleia Geral, em Nova Iorque. Mas, visto que a informação
saiu de um círculo restrito e começou a ser dada a governantes de todo o
mundo, era inevitável que acabasse na mídia. Isso estava previsto e não nos
apanhou de surpresa. De qualquer modo, e para ser franco, penso que a
declaração do secretário-geral já devia ter sido feita. Mas mais vale tarde do
que nunca, não é verdade?”



Os olhares iam sendo atraídos para as duas telas; todos tentavam
entender o que estava sendo dito. Os oráculos das televisões em Breaking
news alternavam os títulos e além de Sinal de vida davam também Sinal do
espaço e ET telefonou.

“O secretário-geral vai apenas falar sobre o sinal captado pelo Allen
Telescope Array?”, quis saber alguém. “Ou irá falar também da Missão
Phanes?”

Antes de responder, Seth pegou no telecomando e desligou os
televisores; era evidentemente a única maneira de garantir a atenção de
todos.

“É óbvio que irá falar da missão”, confirmou o astrofísico da NASA.
“Mas antes que ele o faça gostaria que vocês fossem os primeiros a saber
que já está escolhida a equipe que irá no Atlantis para este encontro
histórico com Phanes.” Fez um gesto a indicar os colegas na mesa. “Somos
cinco astronautas e estamos todos aqui.”

Uma revoada de aplausos entusiásticos encheu a sala de conferências,
com assobios, hurras e vivas sucessivos.

“Atta boy!”
“ Way to go!”
Quando o grupo se acalmou, Seth fez um gesto a indicar as pessoas

sentadas ao lado dele.
“Todos os elementos da Missão Phanes encontram-se nesta sala e, como

vamos passar os próximos tempos juntos, penso que seria útil que se
apresentassem individualmente.” Apontou para um negro bem constituído
com uma farda da NASA manchada de óleo, como um mecânico. “Talvez o
melhor seja começarmos por ti, Duck. O pessoal da NASA conhece-te, mas
os outros não.”

Duck ligou o microfone à sua frente.
“O meu nome é John Daugherty”, identificou-se. “Acontece que temos

aqui a tradição de dar alcunhas aos astronautas. Podem por isso chamar-me
Duck.'” Indicou o corpo com a mão. “Peço desculpa por aparecer diante de
vocês neste mísero estado, com a farda suja e a cheirar a óleo, mas tenho
passado os dois últimos dias fechado no MBS a ensaiar descolagens. Vim
agora diretamente de lá para estar aqui convosco e quando esta
apresentação acabar regressarei de imediato ao simulador, pois se há coisa
que não pode correr mal, como sabem, é a decolagem.”

Ouviu-se um murmúrio de assentimento na sala.



“Nem a decolagem nem o resto”, acrescentou Seth com uma risadinha
nervosa. “Todos queremos voltar inteirinhos para casa, acho eu.”

Duck retomou a sua apresentação.
“Como muitos sabem, serei o comandante do Atlantis nesta missão.

Quer isto dizer que enquanto estivermos aqui em terra quem manda é o
Billy Gibbons, diretor da missão, mas a partir do momento em que os
desgraçados que se encontram sentados a esta mesa meterem os pés
malcheirosos no space shuttle, incluindo o Seth na sua qualidade de chefe
científico, quem manda sou eu. A partir daí até para arrotarem terão de me
pedir licença.”

A declaração arrancou risos na sala.
“Acho que vamos mudar o nome do shuttle”, gracejou Seth. “Em vez de

Atlantis, será Bounty. Aí veremos quem manda na nave, se a tripulação se o
Donald Duck.”

Novas risadas.
“O comandante é Deus e senhor a bordo”, sublinhou Duck. “Sou

coronel da Marinha dos Estados Unidos, cumpri o serviço no porta-aviões
USS Washington e pilotei caças-bombardeiros F-14 Tomcat sobre o Iraque
durante a Guerra do Golfo. Estou na NASA há vinte anos e já tripulei os
space shuttles oito vezes, três das quais o Atlantis como comandante.
Apesar de o programa dos space shuttles ter já terminado, não vou esconder
que me agrada esta ideia de recuperarmos o Atlantis para uma derradeira
missão, ainda por cima tratando-se da mais importante de todas. Gosto de
pensar que sou o melhor e mais experiente astronauta que a NASA tem nas
suas fileiras e é um orgulho comandar a Missão Phanes em representação
não só da NASA e da América, como de toda a humanidade.”

Ato contínuo Duck desligou o microfone, como se desse a sua
apresentação por concluída, e foi o homem ao lado dele, um indivíduo
muito pálido com cabelo encaracolado castanho-claro, que tomou a palavra
a seguir.

“O meu nome é Hubert Charbit e nasci em Montreal, no Quebeque”,
apresentou-se. “Quando aqui cheguei e os meus colegas americanos
ouviram-me falar inglês com um ligeiro sotaque francês, deram-me a
alcunha de Frenchie. Protestei imenso, claro, mas... enfim, a alcunha ficou.
Pilotei durante anos um F-18 Hornet do esquadrão de Bagotville da Real
Força Aérea do Canadá e agora sou astronauta da Agência Espacial
Canadiana. Fiz vários voos nos space shuttles enquanto piloto, ao abrigo de



um programa de cooperação entre a NASA e a ASC, a agência espacial do
meu país. Serei o piloto desta missão, mas fiquem descansados quanto à sua
segurança porque quem estará aos comandos do Atlantis será mesmo o
Duck.” Forçou um sorriso. “Suspeito que ele tem tanta confiança em mim
que nem me deixará tocar nos manípulos.”

O humor autodepreciativo do canadense foi bem acolhido na sala. Seth
passou a seguir a palavra ao único especialista de carga da Missão Phanes,
justamente Tomás, que se apresentou em breves palavras, e por fim
concluiu com os especialistas de missão, começando com Bozóki Emese,
que também se apresentou de forma rápida, e terminando a ronda com um
asiático de rosto bolachudo e a bandeira chinesa cosida ao ombro da farda.

“Chamo-me Yao Jingming, não tenho nenhuma alcunha e sou
astronauta da CNSA, a Administração Espacial Nacional da China”, disse o
chinês com uma curta vênia. “Fui professor na Universidade de Xangai,
onde leccionei Astronomia e Matemática antes de me tornar astronauta. Já
fui lançado para o espaço duas vezes por foguetes Longa Marcha e trabalhei
no módulo da nossa estação espacial Tiangong-1. Estava ontem na Cidade
Aeroespacial Dongfeng a preparar a próxima etapa do nosso programa
espacial Shenzhou quando recebi ordens para me apresentar aqui com toda
a urgência. Como devem calcular, voar da Mongólia Interior para o Texas
não é propriamente simples, mas... enfim, cá estou eu. Confesso que ainda
não sei bem o que se passa, embora esteja certo de que à primeira
oportunidade os meus colegas terão a gentileza de me esclarecer.”

O chinês fez uma nova vênia, uma formalidade ancestral já quase
esquecida na China, e desligou o microfone. Seth Dyson, na sua qualidade
de chefe científico da missão, passou então a palavra a Billy Gibbons, o
diretor da missão, que subira ao palanque para fazer uma comunicação.

“Tenho uma primeira novidade para vocês, folks”, anunciou o
responsável da Missão Phanes e do programa de treinos. “Os exercícios dos
especialistas de missão e do especialista de carga vão começar amanhã às
seis da manhã.”

O anúncio provocou um pequeno tumulto na mesa; os especialistas de
missão manifestamente não apreciaram a escolha da hora.

“Seis da manhã?!”
“Eu sei que é muito cedo, rapazes”, concordou Billy. “Como sabem, no

entanto, o tempo escasseia e temos de dar tudo por tudo para estarmos
prontos no dia D. O programa de treinos será comum a todos os astronautas



em certas valências e individualizado noutras, dependendo das funções de
cada um. Os pormenores estão nas pastas que à chegada foram distribuídas
a todos. Consultem-nas e terão toda a informação de que precisam,
incluindo os quandos, os ondes e os quês. Quem não encontrar essa
informação na sua pasta venha ter comigo ou fale com o Seth.” Passou os
olhos pela sala. “Alguma dúvida?”

O grupo manteve-se calado e acabou por ser o astronauta chinês quem
na mesa levantou a mão.

“Como disse há instantes, foi-me apenas explicada sucintamente a
natureza da nossa missão antes de me meterem à pressa no avião e vir para
aqui”, recordou Yao. “Assim sendo, penso que seria muito útil que nos
mostrassem o famoso sinal que foi recebido pelos seus radiotelescópios.”

Um coro de assentimento percorreu a sala de conferências. Como em
resposta, e enquanto Billy regressava ao lugar, Seth Dyson matraqueou de
imediato o seu laptop. Depois ligou um cabo ao projetor e a imagem da tela
do computador portátil encheu de repente a tela por detrás do palanque.
Tratava-se de uma imagem azul, igual à de milhões de computadores
semelhantes em todo o mundo, com os ícones arrumados em filas
sucessivas. Movimentando a ponta do indicador como se fosse o mouse, o
astrofísico da NASA apontou a seta virtual para um dos ícones, intitulado
Phanes Signal, e carregou duas vezes. A seta transformou-se numa
ampulheta.

“Vamos então ouvir a voz dos extraterrestres.”
O conteúdo do dossiê formou-se na tela.
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A imagem que encheu a tela da sala de conferências mostrava dois
símbolos, um do Instituto SETI e o outro da NASA, e um título a anunciar
“Sinal captado pelo Allen Telescope Array”. Por baixo, na horizontal,
encontrava-se a sinalética normalmente associada a gravações, como Stop,
Play, Pause, Rewind e Forward. O símbolo em função nesse momento era
o de pausa.

“Como todos sabem, há cerca de duas semanas o Allen Telescope
Array, um sistema em rede de antenas de radiotelescópios ligado ao
Instituto SETI, captou um sinal proveniente da área do firmamento
correspondente a Tau da constelação do Sagitário”, disse Seth Dyson. “As
sucessivas triangulações levadas a cabo por diversos radiotelescópios em
todo o planeta permitiram determinar que se trata de uma fonte que se
encontra no espaço. Essa fonte está em movimento e atravessa neste
momento o sistema solar, aparentemente a dirigir-se para a Terra. Demos-
lhe o nome de código Phanes. Trata-se evidentemente de uma nave
espacial. Estamos com os telescópios voltados para o local de onde vêm os
sinais para tentar captar uma imagem de Phanes e perceber o tipo de
tecnologia que usa, mas infelizmente isso não foi ainda possível,
presumimos que por se tratar de um veículo muito pequeno, talvez do
tamanho de um Boeing.” Fez um gesto na direção da tela com a imagem
paralisada. “O que temos aqui para mostrar é o sinal que Phanes está
permanentemente emitindo. Ouçam.”

Moveu com o indicador a seta da tela do computador para Play. Uma
sucessão de pequenos apitos começou nesse instante a zumbir dos alto-
falantes.

... ti-ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti. Ti. Ti-ti-ti-ti-ti-tí-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti-ti-ti- -ti. Ti-ti-
ti. Ti. Ti-ti...

O grupo na sala de conferências escutou os sinais num silêncio
profundo. Embora todos estivessem a par do que se passava, era a primeira
vez que a esmagadora maioria das pessoas ali presentes escutava a
mensagem emitida por Phanes. A gravação durou três minutos e, embora



fosse monótona e repetitiva, ninguém pronunciou uma palavra ou sequer
tossiu enquanto ela durou. Tomás ouvia fascinado aquela estranha sucessão
de apitos como se escutasse a própria voz dos extraterrestres.

Quando a gravação chegou ao fim, a imagem fixa com o logotipo do
Instituto SETI e da NASA regressou à tela e Seth encarou o grupo com
evidente curiosidade em conhecer as reações.

“Então?”, quis saber. “O que me dizem disto?”
Um burburinho excitado animou a sala de conferências. Toda a gente

trocava impressões entusiásticas em várias línguas.
“Awesome!”
“Ach! Wunderbar!”
“Mamma mia!”
“Ding hao!”
Um dos presentes levantou a mão.
“Seth, esse som é o emitido por Phanes e captado diretamente pelos

nossos rádios ou trata-se de uma transposição para som feita por nós de
sinais com outra origem?”

“Este é o som efetivamente emitido por Phanes na frequência de 1,42
gigahertz, que como sabem é a linha de hidrogênio que marca o início do
waterhole.”

Novo burburinho na sala; as ramificações de todas estas informações
eram imensas e acabou por ser um dos elementos da mesa, o astronauta
chinês, quem interveio a seguir.

“Peço desculpa por suscitar esta questão”, disse Yao Jingming. “Ouvi
com toda a atenção a gravação que o meu caro colega, o professor Dyson,
teve a cortesia de nos mostrar e apercebi-me, como toda a gente aqui,
presumo eu, de que os apitos apresentam pequenas pausas entre eles,
sugerindo tratar-se de palavras diferentes, um pouco como o código morse.
Esta questão já foi analisada?”

O astrofísico da NASA sorriu.
“Afirmativo.”
“E... quais foram as conclusões?”
“Não são letras”, disse Seth. “São algarismos.”
Desencadeou-se um bulício na sala de conferências; toda a gente

comentava esta informação e discutia as possibilidades que ela abria.
“Como sabe isso, professor Dyson?”, quis saber um europeu na plateia.

“E que algarismos são esses?”



O chefe científico da missão voltou as atenções de novo para o seu
laptop e mais uma vez movimentou a ponta do dedo na tela interativa como
se fosse um mouse.

“Proponho que escutemos de novo a gravação”, disse. “Estejam atentos
ao número de batidas em cada pausa.”

Premiu o Play e o som regressou aos alto-falantes.
... ti-ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti. Ti. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti-ti-ti- -ti. Ti-ti-

ti. Ti. Ti-ti...
Alguns dos presentes foram tomando notas frenéticas enquanto iam

escutando a sequência de sons intermitentes. Ao fim de trinta segundos,
Seth parou a gravação; era evidente que não valia a pena ouvir tudo de novo
até o fim, uma vez que a NASA com certeza já fizera aquele trabalho.

O astrofísico voltou-se para o chinês, não para recolher a sua opinião de
astronauta, mas de matemático.

“Então, Yao?”, perguntou no seu habitual tom informal. “À luz do que
eu disse há momentos, o que conclui destes sons?”

Yao Jingming consultou as suas anotações.
“Estou a partir do princípio lógico de que devemos considerar que cada

apito corresponde a uma unidade e de que cada conjunto de apitos é um
algarismo formado pelo número de unidades em base dez”, disse. “Ou seja,
e para exemplificar, parece-me que devemos considerar que três apitos
correspondem ao algarismo três, quatro apitos correspondem ao algarismo
quatro e assim sucessivamente. Partindo desse princípio elementar, anotei
os algarismos quatro, um e... bem, os outros mais longos são mais difíceis
de anotar assim numa escuta rápida. Julgo, no entanto, que vocês já o
devem ter feito.”

Seth confirmou.
“Afirmativo.” Voltou ao laptop e com a ponta do indicador procurou

outra pasta. O dedo imobilizou-se sobre um ícone que dizia Phanes —
Visuais, “Está aqui.”

Premiu o ícone e de imediato a imagem do conteúdo da pasta formou-se
na tela.

84197163141592653589793238462643383279502884197
16314159265358979323846264338327950288419716314
15926535897932384626433832795028841971631415926
53589793238462643383279502884197163141592653589



79323846264338327950288419716314159265358979323
84626433832795028841971631415926535897932384626

Explodiu nesse instante uma nova vozearia na sala. Os engenheiros
discutiam entre si e tentavam extrair um sentido daquela sequência
aparentemente caótica de números.

“O primeiro algarismo que podemos ver nesta imagem corresponde ao
primeiro sinal que temos gravado”, explicou Seth. “Esta é apenas a
sequência inicial, pois a sequência completa prossegue depois de forma
interminável.” Voltou-se para o chinês. “Yao, consegue extrair algum
sentido de tudo isto?”

O matemático chinês hesitou.
“Bem... uh... tem de me dar algum tempo...”
O chefe científico procurou com o dedo o ícone para mudar para a

página seguinte da mesma pasta.
“Não vale a pena dar-se a esse trabalho, Yao, porque de fato já

estivemos a analisar com grande cuidado todos estes números e detectamos
de imediato um padrão”, revelou. “Estamos perante uma sequência de
algarismos que se repetem ad eternum. A sequência original, aquela que é
repetida vezes sem conta, é esta.”

Premiu o ícone e a tela exibiu a imagem seguinte.

841971631415926535897932384626433832795028

Novo burburinho.
“Alguém reconhece isto?”
Os olhares de todos fixaram-se nos primeiros algarismos, tentando

descortinar um padrão.
“Como lhes disse, trata-se de uma sequência que se repete eternamente

e está aqui exibida conforme o início da gravação original do Allen
Telescope Array”, explicou Seth. “Acontece que a transmissão não começa
no início de um número, mas algures a meio. Assim sendo, e tratando-se de
uma sequência que se vai constantemente repetindo, qual será o primeiro
algarismo?” Levou a seta com o dedo até o ícone de mudança de página.
“Eis a resposta.”

Carregou no ícone.



314159265358979323846264338327950288419716

Os olhares de todos fixaram-se com espanto nos primeiros algarismos
da sequência.

“Estou a ver que a maioria já percebeu onde isto nos está a conduzir”,
constatou Seth com um sorriso. “É que Phanes não encontrou nenhuma
forma universal de emitir pontos, pelo que temos de ser nós a acrescentá-
lo.”

Premiu de novo o ícone de mudança de página e a sequência apareceu
com um ponto a seguir ao primeiro algarismo.

3.14159265358979323846264338327950288419716

“Perceberam?”
Todos os que estavam na sala olhavam embasbacados para os

algarismos que Phanes emitia continuamente e que a NASA descodificara.
Não havia um que não os reconhecesse, ou porque lidava diariamente com
eles por razões profissionais, o que era o caso da maioria das pessoas que
ali estavam, ou porque não os esquecera dos tempos da escola.

Pi.
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Num gesto com evidente intenção dramática, Seth Dyson mudou de
página na pasta que abrira no seu laptop e a imagem seguinte encheu a tela
pendurada na parede, exibindo a toda a largura o símbolo grego
convencionado para pi.

 
O chefe científico da Missão Phanes percorreu com os olhos os rostos

atônitos que enchiam a sala de conferências da NASA, saboreando o
impacto do que acabara de revelar. Naquele contexto, o símbolo de pi
adquiria entoações misteriosas, como se fosse extraído de um alfabeto
desconhecido.

“Nenhum de vocês, presumo eu, desconhece a importância desta
constante matemática”, disse num tom carregado de gravidade, “Todos a
aprendemos na escola. O fato de Phanes nos estar a enviar
permanentemente a sequência inicial de pi constitui uma prova inequívoca,
se é que havia dúvidas quanto a isso, de que se trata de um sinal intencional
e de que estamos a falar de uma civilização avançada. Não só os tripulantes
de Phanes estão a emitir na frequência dos 1,42 gigahertz, a linha do
hidrogênio, como a usam para nos transmitir sequências sucessivas da mais
importante constante da matemática.”

Uma mão ergueu-se na plateia.
“Desculpe, Seth, mas isto não está em consonância com uma das

peculiaridades do sinal Wow!, captado no radiotelescópio do Ohio na
década de 1970?”

“Assim é, de fato”, reconheceu o astrofísico da NASA. “O sinal Wow!,
proveniente do mesmo sector do espaço e usando a mesma frequência dos
1,42 gigahertz, parecia incluir séries de Lyman, o que na altura reforçou a
convicção de que se tratava de uma mensagem intencional enviada por uma
civilização extraterrestre. Temos razões para acreditar que os autores do
sinal Wow! têm a mesma origem de Phanes.”

“Poderão ser o mesmo emissor?”



“Sim, é possível, embora nos inclinemos para que se trate antes de
mensagens enviadas por duas fontes diferentes da mesma civilização.
Imagine que em Tau do Sagitário recebiam dois sinais da Terra, um enviado
pelos Estados Unidos e o outro pela Rússia. O emissor é o mesmo?
Depende do que se entende por isso. As duas mensagens partiriam da Terra,
e nesse sentido o emissor seria o mesmo. Mas os indivíduos que enviaram
uma mensagem não são os mesmos que enviaram a outra. Está a perceber?
Julgamos, mas não temos a certeza, que estamos perante uma situação
semelhante. O sinal Wow!, que recebemos em 1977, foi enviado pela
mesma civilização que nos enviou Phanes, mas Phanes não é o autor do
sinal Wow!”

“Como chegaram a essa conclusão?”
“E só fazer as contas. Se Tau do Sagitário se situa a mais de cem anos-

luz de distância e o sinal Wow! foi recebido em 1977, esse sinal partiu de
Tau no Século XIX. Já Phanes, que viaja a velocidades muito inferiores à
da luz, a não ser que tenha usado atalhos como os buracos de minhoca que
teoricamente existem no espaço-tempo, deve ter partido de Tau do Sagitário
há alguns milhares de anos. Não é credível por isso que o emissor seja o
mesmo, embora a civilização que os enviou provavelmente seja a mesma.”

“Ou seja, estamos a presumir que, apesar de só agora estar a chegar,
Phanes é mais antiga do que o sinal Wow!...”

Toda a conversa estava a ser acompanhada por Tomás com grande
atenção, mas sempre em silêncio. Neste ponto, contudo, levantou a mão a
pedir a palavra.

“Sim, Tom?”
“Lembra-se de termos falado em Roma sobre as intenções dos

tripulantes de Phanes?”, perguntou. “Na altura disse-me que a mensagem
de Phanes continha um elemento adicional que indiciava que as suas
intenções não são ameaçadoras. A que elemento se referia?”

Seth fez um gesto a indicar o símbolo matemático que enchia a tela na
parede atrás deles.

“Pi.”
“Não estou a entender”, replicou o português. “Como é que pi indicia

intenções pacíficas?”
“Você é tão cientista como eu, Tom”, devolveu o astrofísico. “Não

consegue encontrar resposta para essa pergunta?”



O historiador esfregou o queixo enquanto mirava o símbolo grego
projetado na tela.

“Bem... a transmissão desta constante da matemática denuncia de fato
que os seus autores têm interesse pela ciência e pelo conhecimento”,
constatou. “No fundo, ao enviarem uma mensagem com sequências
sucessivas de pi, o que estão a fazer é a afirmar que conhecem pi e a
perguntar se há mais alguém que o conheça. Ao apostarem nesta constante
da matemática mostram interesse no conhecimento puro, não na conquista
ou na agressão. Isso pode com efeito ser considerado revelador e um indício
encorajador.”

“É isso mesmo, Tom”, concordou Seth. O astrofísico virou-se para o
colega chinês na mesa. “Yao, enquanto matemático da Missão Phanes, o
que acha do fato de os tripulantes de Phanes terem escolhido pi para
comunicar conosco?”

Interpelado pelo chefe científico, Yao Jingming pegou na garrafa de
água mineral pousada diante dele, tirou-lhe a tampa, deitou água no copo e
bebeu um gole. Só quando pousou o copo respondeu.

“É realmente muito interessante a escolha de pi, caro colega”, acabou
por admitir. “Interessante e significativa, se me permite. Pi é conhecido na
matemática por constante circular, pois estabelece a relação entre o
perímetro e o diâmetro de uma circunferência. Trata-se aparentemente de
uma coisa simples, mas o valor de pi é muito estranho porque não nos
remete para um número inteiro, como um, dois, três, nem para fracções de
números inteiros, como metade, um terço, dois terços e por aí fora, os
chamados números racionais. É preciso dizer que a escola de Pitágoras
atribuía enorme valor aos números racionais, pois acreditava que
desempenhavam um papel fundamental no cosmos. Só que pi não é nada
disso. É um número irracional cujas casas decimais se prolongam
infinitamente sem repetições nem padrão. E é justamente um número
destes, descobriu-se, que desempenha um papel tão importante na
estruturação da realidade, o que deixou os gregos antigos chocados.”

“Pi já era conhecido na Grécia antiga?”
“Já era conhecido até antes disso. Todas as civilizações terrestres,

quando começaram a desenvolver estudos em matemática, se aperceberam
muito cedo da existência de pi e da sua importância, e de imediato tentaram
calcular o seu valor. Isso aconteceu há quatro mil anos no Egipto e na



Babilônia, depois na Grécia, na China com Hu Han Shu e com Liu Hui, na
Índia...”

“É esse o significado de Phanes usar pi para comunicar conosco?”,
questionou-se Emese, que até ali não pronunciara uma única palavra. “Acha
que eles estão a comunicar-nos que sabem que conhecemos pi, pois todas as
civilizações com ciência conhecem forçosamente essa constante? Será a
descoberta de pi um imperativo civilizacional universal, diria até cósmico?”

Yao Jingming considerou a questão.
“Talvez.”
“Ou será que, se pi é a constante circular, ao usarem esse conceito

matemático para comunicar conosco os tripulantes de Phanes estão a querer
comunicar-nos a ideia de círculo?”

O chinês voltou a pensar.
“Talvez.”
Todos se riram na sala; era evidente que nem o astronauta e matemático

chinês nem ninguém tinha uma resposta definitiva para a questão. Apenas
se podiam fazer conjecturas. No meio das risadas, acabou por ser Tomás
que veio em socorro da húngara.

“Essa hipótese de Phanes usar pi para querer comunicar conosco a ideia
de círculo parece-me interessante e deve ser devidamente ponderada e
explorada”, defendeu o historiador. “Reparem, o círculo não tem princípio
nem fim, pelo que se tornou um símbolo universal de integridade,
eternidade, homogeneidade e perfeição, ideia que reforça os intuitos
pacíficos e gnósticos dos tripulantes de Phanes. O círculo é a ausência de
divisões ou de distinções, é o símbolo da unidade, a ideia de que embora
pareçamos diferentes somos todos o mesmo, estamos todos ligados, somos
todos um. A diferença é uma ilusão. Para os hindus e os budistas, o círculo
representa nascimento, morte e renascimento, uma eterna roda da vida e da
morte, o tempo que acaba sem nunca acabar, atrás de uma coisa vem outra,
em tudo há um ciclo, tudo muda e tudo é igual. Até yin e yang estão dentro
de um círculo. Mais importante ainda, o círculo é historicamente um
símbolo que a generalidade das culturas associa ao mais importante
conceito de todos. Não conseguem imaginar qual?”

As pessoas que o olhavam devolveram-lhe uma expressão vazia.
“O Sol?”
Com um sorriso manhoso nos lábios, pois sabia que ia tocar num

assunto sensível entre os cientistas, Tomás fez uma pausa antes de dar a



resposta à pergunta que ele próprio fizera.
“Deus.”



XXVIII

A palavra Deus constituía o maior tabu da comunidade científica, pelo
que bastou pronunciá-la para suscitar um choque na sala de conferências.
Depois de um breve silêncio horrorizado, como se todos estivessem a
digerir uma afronta inqualificável, irrompeu um sururu entre os presentes.
Alguns cientistas até se puseram de pé, outros riam-se com o que
manifestamente consideravam uma alusão ridícula de mentes
supersticiosas, outros ainda abanavam reprovadoramente as cabeças. Os
protestos saltavam de todos os lados e o ar parecia vibrar sob o clamor da
indignação.

“Deus não é para aqui chamado!”
“Isto é ciência, não é superstição!”
“Estamos na NASA ou numa Igreja?”
A vozearia tornou-se tão excitada e até furiosa que, enquanto chefe

científico da Missão Phanes, Seth Dyson viu-se forçado a intervir. Abriu os
braços e tentou calar a sala.

“Calma! Calma!”, apelou. “Tenham calma! Ninguém quer trazer a
religião para aqui! Não se exaltem, por favor!” O clamor começou a
abrandar. “O Tom estava apenas a dar a perspectiva histórica da importância
cultural do círculo, a forma geométrica associada a pi. A questão divina só é
relevante se de fato constituir parte integrante da mensagem que recebemos,
como é evidente. A hipótese suscitada pela Emese e pelo Tom abre-nos uma
janela para a maneira de pensar dos tripulantes de Phanes. É nesse sentido
que temos de a considerar.”

A intervenção do astrofísico da NASA serenou a sala, permitindo a
Tomás retomar a palavra.

“A associação de pi à ideia divina permite-nos contemplar a
possibilidade de os extraterrestres conceberem, também eles, a ideia de
Deus”, disse o português, imperturbável, como se nada se tivesse passado.
“Como sabem, o conceito de divindade é universal nas culturas humanas e
o pi aparece amiúde associado a ele. A própria Bíblia, numa passagem
famosa em 1 Reis 7:23, refere-se a uma bacia de bronze construída no



Templo de Jerusalém com a relação de pi. Ao comunicarem-nos o valor de
pi, estarão os tripulantes de Phanes a comunicar-nos igualmente a ideia de
Deus? Esta questão merece ponderação da nossa parte.”

A explicação do historiador deixou toda a gente a pensar. As
possibilidades que se abriam devido à captação do sinal com os valores de
pi emitido pela nave alienígena que se aproximava eram realmente imensas.

“O que propõe o professor Noronha que lhes respondamos?”, quis saber
um dos engenheiros da NASA na plateia. “Acha que lhes devemos sinalizar
os nossos símbolos religiosos, como a cruz, a estrela de seis pontas ou o
crescente?”

Tomás abanou a cabeça.
“Esses símbolos são arbitrários e resultam de circunstâncias históricas

específicas das nossas culturas, que, como é óbvio, os tripulantes de Phanes
não iriam compreender”, respondeu. “Se me permitem, e antes de
pensarmos em enviar respostas a quem quer que seja, a nossa prioridade
neste momento é entender em todas as suas dimensões a mensagem que
recebemos. Já vimos que a comunicação foi feita em 1,42 gigahertz, o que é
significativo pois eles escolheram deliberadamente a frequência de emissão
do gás de hidrogênio frio, o elemento mais simples e comum do universo.
Isso constitui uma primeira dimensão semântica da mensagem.

A segunda é o conteúdo da mensagem propriamente dito, ou seja, o uso
do pi, a constante circular da matemática que nos remete para o círculo,
forma que nas culturas humanas é associada à ideia divina. Poderão os
tripulantes de Phanes fazer a mesma associação? Em breve saberemos,
espero eu. A terceira dimensão da mensagem que recebemos, no entanto,
ainda não foi abordada por ninguém.”

Seth levantou o sobrolho.
“Existe uma terceira dimensão?”
O português fez um sinal a indicar a tela onde permanecia em exibição

o símbolo de pi.
“Ora mostre-nos lá a página anterior dessa pasta, aquela com o valor de

pi que Phanes nos está continuamente a enviar.”
O astrofísico da NASA obedeceu e carregou no ícone do laptop,

recuando uma página. A imagem do símbolo de pi foi de imediato
substituída na tela pelo valor de pi constante na mensagem de Phanes, ao
qual a NASA acrescentara um ponto a seguir ao primeiro algarismo.
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“É isto que quer, Tom?”
“Isso mesmo”, confirmou o historiador, contemplando os algarismos

expostos na tela. “Esta é a sequência do valor de pi que eles estão
constantemente a repetir, não é verdade?”

“Afirmativo.”
“Há pouco pus-me a contar o número de algarismos e...”
“São quarenta e dois em base dez.”
“Exatamente.” Estreitou as pálpebras, mostrando que a pergunta que ia

fazer nesse momento não era de todo inocente. “Mas... porquê quarenta e
dois?”

A questão atrapalhou Seth.
“Bem... sei lá. Não podiam meter a sequência toda, suponho eu. Como

sabe, pi é um valor infinito. Os nossos computadores já calcularam triliões
de dígitos, mas Phanes não podia emitir um número demasiado grande de
decimais sob pena de a mensagem se tornar incompreensível. Tinham de
parar em alguma parte e pararam aos quarenta e dois algarismos de base dez
como podiam ter parado noutra casa decimal qualquer.”

“Quantos dígitos de pi são em geral necessários para encontrar a
solução de um problema de matemática ou de física?”

O astrofísico vacilou.
“Bem... uh.” Hesitou de novo. “Não mais de dez.”
“Bastam dez dígitos para resolver a maioria dos problemas?”,

raciocinou Tomás. “Então porquê quarenta e dois algarismos? Porque não
dez? Ou até três? Repare, se estivessem sempre a repetir 3,14, creio que
toda a gente perceberia logo que nos estavam a comunicar o valor de pi.
Tendo ao seu dispor uma opção mais curta e simples, por que razão Phanes
prefere emitir quarenta e dois algarismos de pi e não outra fração qualquer
igual ou superior a três algarismos?”

Tratava-se realmente de uma boa pergunta, perceberam os presentes. Os
olhos dos diretores, engenheiros e cientistas reunidos na sala de
conferências do edifício 4S fixaram-se na linha com os quarenta e dois
algarismos, tentando extrair um qualquer significado para a escolha daquela
ordem de grandeza.

“Quer dizer... pois...”
A verdade é que ninguém conseguia perceber.
“A escolha dos primeiros quarenta e dois algarismos de pi é uma

mensagem em si mesma”, sublinhou Tomás. “Falta-nos perceber qual.”



Olhou em redor, em busca de ajuda. “Estando aqui tantos homens de
ciência, ninguém consegue descortinar a resposta?”

Os cientistas presentes pareciam perdidos e, sentindo-se impotente, Seth
atirou uma miradela inquisitiva na direção do português.

“Você sabe, Tom?”
“A minha pergunta não é retórica”, respondeu o historiador. “Se estou a

perguntar é porque genuinamente não sei. Vocês é que são os matemáticos e
os físicos, não eu. Mas eu sou o criptanalista que vocês recrutaram para esta
missão e estou a fazer o meu trabalho quando lhes digo uma coisa com
clareza.” Apontou para a sequência que permanecia exposta na tela. “A
escolha dos quarenta e dois primeiros algarismos de pi não pode ser um
acaso. O sinal de Phanes é uma holografia, parece uma única mensagem
mas esconde várias, é uma mensagem em múltiplas dimensões. Ao
escolherem os primeiros quarenta e dois algarismos de pi, os tripulantes de
Phanes estão a transmitir-nos uma nova mensagem. Que mensagem é
essa?”

Os cientistas na sala olhavam desesperadamente para a tela, esforçando-
se por destrinçar algo de significativo.

“Eu... eu...”, titubeou Seth. “Não estou a ver...”
“Haverá alguma relação entre este valor decimal de pi e alguma

estrutura cósmica?”
A pergunta pôs o astrofísico americano a pensar. Debruçou-se sobre o

laptop e metralhou furiosamente o teclado, buscando informação e fazendo
cálculos. Ao fim de alguns instantes, como se tivesse sido atingido por um
raio divino, esbugalhou os olhos e a sua cara iluminou-se com uma
expressão de compreensão.

“Já sei!”



XXIX

Com um ar excitado que seria mais próprio numa criança, Seth Dyson
quase dava pulos na cadeira; mal se conseguia conter perante as contas a
que procedera e sobretudo a descoberta que acabava de fazer. Como se
duvidasse do seu raciocínio, todavia, voltou a fazer o cálculo e depois,
talvez porque ainda não acreditava, repetiu-o. Queria ter a certeza absoluta.

Quando terminou todas as contas, pôs-se de pé num salto e voltou-se
para a tela, ofegante e irrequieto, para contemplar quase em êxtase a
sequência que Phanes emitia sem cessar.

3.141592653589793338462643383279508884197
Apontou para o número.
“O universo!”, exclamou. “O universo! O universo!”
Aquela parecia ser a única palavra que era capaz de pronunciar, o que

impacientou alguns dos presentes.
“O que se passa, Seth?”, perguntou alguém. “O que tem esse número de

especial?”
Ainda numa grande agitação, o astrofísico da NASA virou-se para a

plateia e indicou com o polegar o valor que estava aí à vista de todos.
“Fiz a conta e refi-la duas vezes”, disse. “Não há a menor dúvida. Os

quarenta e dois primeiros algarismos de pi permitem-nos estabelecer com
rigor milimétrico o perímetro de um círculo que cobre a dimensão de todo o
universo visível a partir do raio de um elétron.”

“De certeza?”
“Absoluta. Este valor de pi possibilita-nos um cálculo com uma

precisão que vai ao raio exato de um elétron. Estão entendendo o que estou
dizendo? Ao transmitir em permanência os quarenta e dois primeiros
algarismos de pi, Phanes está na verdade comunicando o tamanho exato do
universo visível a partir do raio de um elétron, a mais pequena partícula
elementar sem estrutura interna! ”

Os olhares dos presentes na sala voltaram-se para o português. A
descoberta de Seth cimentara a credibilidade de Tomás enquanto



criptanalista. Todos queriam conhecer a leitura que ele fazia daquele novo
dado.

“O que acha disto, professor Noronha?”, questionou um astrônomo da
ESA. “O que estão eles a dizer-nos?”

O historiador sentiu o peso da responsabilidade; aquela gente parecia
acreditar que ele tinha poderes mágicos de dedução, o que o preocupou. A
verdade, sabia, é que não dispunha de respostas para tudo, e muito menos
para uma coisa daquelas.

“É difícil dizer”, admitiu. “E talvez prematuro pronunciar-me sem saber
mais coisas. Já lhes expliquei a importância de pi na história, na cultura e na
simbologia humana, mas falta-me conhecer o impacto desta constante
matemática na concepção do universo.”

Embora ainda excitado, Seth voltou a sentar-se.
“Isso é a minha área”, interveio o astrofísico americano. “E posso

garantir-lhe que pi é um valor absolutamente fundamental na criação do
universo. Fundamental!”

“Em que sentido?”
“Em todos”, devolveu. “Olhe, a começar pela própria gênese do

universo, o momento de criação a que chamamos o Big Bang. Como sabe,
Tom, o universo foi gerado num momento em que a energia e o espaço
irromperam de um ponto infinitamente pequeno, criando de uma assentada
a matéria e o tempo. O primeiro momento da história do universo, o
primeiríssimo momento, é chamado tempo de Planck, correspondente a
menos de um trilionésimo de segundo, instante em que o universo tinha a
mais pequena dimensão que é possível, um valor incrivelmente pequeno e
que é conhecido como comprimento de Planck. Foi esse o primeiro
momento e essa a primeira dimensão do universo, o instante da gênese. Ora
nas fórmulas matemáticas dessas unidades fundamentais e primordiais, o
tempo e o comprimento de Planck, o que encontramos? A constante
circular. Pi. Acreditem ou não, pi estava presente na gênese.”

“Está falando sério?”
“Pi é uma constante absolutamente fundamental na natureza”, insistiu

Seth, ainda excitado. “Detectamos também a presença misteriosa de pi nos
valores da temperatura e da massa do universo à escala de Planck, a escala
primordial. Em todas essas fórmulas nos cruzamos com a constante de
Planck, a mais pequena quantidade de energia possível. Acontece que essa



constante pode ser calculada através da divisão por um valor. Sabe que
valor é esse?”

Teclou dois dígitos no seu laptop e a imagem encheu de imediato a tela.

2π

Um murmúrio de assentimento percorreu a sala de conferências; a
maior parte dos presentes eram cientistas ou engenheiros e todos conheciam
bem a omnipresença de pi na matemática e nas estruturas fundamentais do
cosmos.

“O pi está presente na gênese do universo enquanto entidade
matemática”, sublinhou o astrofísico da NASA. “Mas é mais do que isso. Pi
domina os fenômenos físicos que se desencadeiam com o Big Bang. É um
valor que precede a matéria e a condiciona. E, note-se bem, trata-se de um
valor infinito, um pouco como o círculo, que não tem princípio nem fim e
cujo cálculo no fundo controla. Não é possível chegar à última casa decimal
de pi porque as suas casas decimais prolongam-se sem parar. E embora toda
a sequência decimal não pare nunca e pareça prolongar-se ao acaso, na
verdade está predeterminada. Percebe isso? Pi é infinito e aleatório, mas o
valor desse infinito e desse aleatório está predeterminado! Parece um acaso,
mas encontra-se tudo definido. Por exemplo, se escolhermos à sorte dois
números inteiros, a probabilidade de que esses dois números sejam primos é
de seis dividido por pi ao quadrado. O que tem pi a ver com a escolha à
sorte de números primos? É incompreensível! É como se pi fingisse o acaso
mas controlasse o destino, a mão invisível por detrás de tudo.”

Tomás sentia-se impressionado com o que ouvia.
“Isso é incrível.”
“Estamos perante uma espécie de código universal que se encontra

presente na criação do universo e que abre a porta ao infinito, mostrando
que o acaso não existe, é uma ilusão, como se o próprio caos estivesse
predeterminado”, concluiu Seth. “Nesse sentido, pi é um valor-universo, um
valor que contém tudo o que existiu, existe e existirá no universo. Einstein
considerou-o mesmo fundamental para a descrição da realidade. Pi
esconde-se em certas fórmulas fundamentais da física como uma divindade
que controla tudo sem que ninguém a veja, uma espécie de manipulador
atrás do palco. Cruzamo-nos com esta misteriosa constante nas situações
mais inesperadas, como as equações que regem o comportamento de uma



bola na ponta de um laço ou o fluxo de líquidos como o óleo ou a constante
da estrutura final ou até a simples propagação de um sinal. Está clara a sua
importância?”

Yao Jingming levantou a mão a pedir para falar.
“Penso que convém lembrar, caro colega, que, antes de aparecer na

física, pi é sobretudo, e na sua essência, um conceito matemático”,
sublinhou o astronauta e matemático chinês. “Vamos encontrá-lo, por
exemplo, na fórmula de Euler, que liga cinco constantes fundamentais da
natureza, uma das quais pi. A constante de Euler, elevada à potência da
unidade imaginária vezes pi mais um, é igual a zero. Parece um milagre,
não tem explicação, mas por algum motivo misterioso as contas da natureza
envolvem pi como se esta constante fosse uma das chaves dos grandes
mistérios do universo. Nós a sempre vemos também na teoria das
probabilidades. Após muitas dúvidas sobre a real natureza de pi,
Lindemann demonstrou que estamos perante um valor transcendente, ou
seja, um valor que não é solução de uma equação polinomial com
coeficientes inteiros. Já o célebre gênio indiano Ramanujan conseguiu
descobrir dezassete representações de pi sob a forma de séries infinitas, um
feito que ainda hoje deixa qualquer matemático de boca aberta. E, embora
envolva um número infinito de algarismos que desempenham um papel
enigmático na arquitetura do universo, caros colegas, do ponto de vista
geométrico pi não passa afinal, convém nunca o esquecermos, de um
inocente conceito abstrato que aparece num simples círculo.”

Quando Yao se calou fez-se silêncio na sala. Todos digeriam aquela
informação, na verdade conhecida da maioria mas jamais encarada pelos
presentes daquela maneira. Por fim os olhares regressaram a Tomás, como
se esperassem que fosse ele a resolver o mistério. Constatando que se
tornara o alvo súbito das atenções, o português remexeu-se no lugar, de
novo desconfortável com tão elevadas expectativas e sentindo a
responsabilidade que daquela forma nele era depositada.

“Penso ser claro que pi é uma constante matemática de tão fundamental
importância que a sua escolha pelos tripulantes de Phanes, e em particular
nas múltiplas dimensões de que se reveste a mensagem que os
extraterrestres estão a emitir, assume um significado profundo”, considerou.
“Trata-se realmente de um fortíssimo indício de que estamos perante uma
civilização interessada na ciência e no conhecimento, mas também numa
certa espiritualidade. Diria que a escolha de pi mostra consciência da



importância desta constante enquanto conceito matemático e enquanto
elemento que controlou o Big Bang e hoje controla o universo, mas talvez
também enquanto expressão matemática da fórmula que nos conduz ao
círculo, o símbolo de Deus. Além disso, a decisão de transmitir apenas os
primeiros quarenta e dois algarismos de pi indicia a consciência que esta
civilização tem da dimensão do universo, a sua grandeza mas também os
seus limites. Por fim, a opção pelos 1,42 gigahertz, a linha do hidrogênio
que marca o início do waterhole, sugere a importância que Phanes atribui à
existência da vida e ao seu papel no universo.”

O historiador calou-se e o grupo permaneceu em silêncio, como se
esperasse ainda mais ou talvez porque se sentisse estonteado com os
horizontes que a desconcertante mensagem de Phanes rasgavam. Ninguém
na sala parecia ter dúvidas quanto ao sentido do que tinha visto e ouvido,
pois o significado último de tudo aquilo tornara-se claro na mente de cada
um.



XXX

O jantar foi marcado para a cafetaria do terceiro piso e reservado aos
astronautas da Missão Phanes, à excepção do comandante e do piloto, que
depois da conferência regressaram de imediato aos simuladores para mais
ensaios da decolagem do Atlantis. Tomás sentou-se a uma mesa quadrada
entre Seth e Emese, com Yao diante dele, e apreciou o espaço onde se
encontravam.

A cafetaria do piso dos astronautas tinha um ambiente muito
característico, com fotografias penduradas nas paredes a mostrarem os
astronautas que por ali haviam passado durante os treinos para as missões
espaciais que os celebrizariam. O lugar preeminente era ocupado pelo
inevitável Neil Armstrong e pelos seus dois companheiros da Apollo XI na
conquista da Lua em 1969, Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins, mas
viam-se também fotografias de John Glenn, Scott Carpenter, Alan Shepard,
Gordon Cooper e muitos outros, todos devidamente enquadrados por
imagens de foguetes Saturno a decolarem envoltos num mar de chamas e
nuvens de fumo e vapor, cápsulas Gemini em órbita sobre a Terra, homens a
saltitarem como crianças pela Lua em volta da bandeira americana e um
space shuttle a aterrar no cabo Kennedy com um jacaré a espreitar da borda
da pista.

“Viram ali a televisão?”, perguntou Seth, sempre no comando das
operações. “A notícia já mexe com as pessoas, hem?”

As atenções voltaram-se para a tela do televisor da cafeteria,
sintonizado num canal de notícias que transmitia em direto imagens de
Times Square. Uma multidão aglomerara-se na grande praça de Nova
Iorque. Havia pessoas de mãos dadas a cantar e a dançar, outras disfarçadas
de extraterrestres verdes enquanto algumas ostentavam cartazes desenhados
à mão voltados para o céu com a palavra Welcome! ou vestiam camisas a
dizer Jesus loves ET too.

As imagens arrancaram sorrisos no grupo.
“O folclore já começou.”



Após alguns minutos em Times Square, o canal mostrou imagens em
direto de Paris, onde uma multidão no Trocadéro observava focos de luz
intermitente emitidos do topo da Torre Eiffel em direção ao espaço, a
legenda do oráculo a informar que as luzes transmitiam em código morse a
palavra amour. Depois a emissão saltou para um repórter que se encontrava
no deserto do Atacama diante dos telescópios do Observatório Europeu do
Hemisfério Sul e que entrevistou um astrônomo envolvido nos esforços
para captar as primeiras imagens de Phanes a aproximar-se do espaço.

“Isto agora vai ser um circo”, observou Seth sem descolar os olhos da
tela. “Disseram-me que já há repórteres aqui em Houston à nossa porta para
tentar captar imagens de nós todos. Parece que a imprensa inteira está a
pedir entrevistas com a tripulação da Missão Phanes.”

“E o que vamos fazer? Vão expor-nos aos jornalistas como se fossemos
macacos?”

“Em condições normais teríamos mesmo de nos envolver na campanha
de relações públicas”, disse o chefe científico. “Até bateríamos palmas se
nos lançassem amendoins. Mas não estamos em condições normais, pois
não? Temos duas semanas para nos prepararmos e só Deus sabe como este
prazo é apertado. O Duck e o Frenchie andam em sessões contínuas de
ensaios e nós estaremos na mesma a partir de amanhã de manhãzinha.

Não há tempo para a imprensa, pelo que para já estamos dispensados do
papel de figurantes no circo.”

O direto do observatório no Chile chegou ao fim e a emissão no canal
de notícias voltou ao estúdio, onde o apresentador recapitulava as notícias
da noite. A primeira era naturalmente o anúncio formal feito uma hora antes
em Nova Iorque pelo secretário-geral da ONU diante da Assembleia Geral.
As imagens mostravam o homem-forte das Nações Unidas a discursar
enquanto um oráculo por baixo anunciava Sinal de vida e citava o orador,
incluindo frases e expressões como “mensagem de inteligência
extraterrestre” e “missão espacial vai ao encontro dos alienígenas”. O som
do televisor estava cortado, pelo que não era possível ouvirem-se as
palavras do secretário-geral da ONU ou de qualquer outro interveniente,
mas não era difícil imaginar o que estaria a ser dito.

A seguir apareceram na tela fotografias com os rostos sorridentes dos
seis astronautas selecionados para a Missão Phanes, o que arrancou
observações bem-humoradas na cafetaria.



“Acho que quando os ET virem a nossa Emese vão ficar embeiçados”,
observou Seth. “Estou mesmo a ver a notícia nos jornais: ‘Amor no espaço
une beldade húngara a phanesiano verde.’” Piscou o olho, brincalhão. “A
versão futurista da bela e do monstro.”

A astrobióloga da Agência Espacial Europeia não se deixou ficar.
“O problema é quando os extraterrestres virem o nosso chefe

científico”, retorquiu, mordaz. “Os títulos dos jornais: ‘Neanderthal assusta
ET!’”

O americano esboçou um sorriso embaraçado perante as gargalhadas
que soaram na cafetaria.

“Esta foi forte, Seth!”
A tela mostrou a seguir imagens em direto do cabo Kennedy, em

particular do edifício gigante onde o Atlantis estava a ser preparado para a
missão e do hangar onde ficaria de quarentena no regresso. Depois de
algumas entrevistas a engenheiros da NASA, a emissão regressou ao
estúdio para uma reportagem sobre a cooperação internacional que envolvia
a Missão Phanes. Viram-se imagens de um space shuttle com o logotipo da
NASA, depois a sequência da decolagem de um Ariane da Agência
Espacial Europeia na Guiana Francesa e a seguir imagens do Centro de
Lançamento de Satélites de Jiuquan, na Cidade Aeroespacial Dongfeng, na
China; falava-se evidentemente do projeto conjunto que unia a NASA
americana, a ESA europeia e a CNSA chinesa. Depois surgiu uma imagem
do Kremlin, com um oráculo a dizer Rússia de fora.

“Boa viagem para esses!”, resmungou Seth Dyson, ainda a recuperar da
bicada que Emese lhe dera momentos antes. “Felizmente não estão aqui. Só
iam atrapalhar.”

A refeição chegou e foi depositada na mesa. Para desânimo dos
europeus e do chinês, eram pacotes de cartão com hambúrgueres regados a
ketchup e acompanhados por batatas fritas e um refrigerante gaseificado
americano, o pesadelo de qualquer gastrônomo. Apenas o astrofísico da
NASA não parecia importar-se; em bom rigor, Seth mostrou-se até
encantado e atirou-se com entusiasmo ao pão com a carne que o historiador
português descreveu como “de minhoca”.

“Estou com curiosidade quanto a uma questão, Tomás”, disse Emese
enquanto ganhava coragem para trincar o seu hambúrguer. “Tem alguma
ideia quanto à forma como vamos comunicar com os tripulantes de
Phanes?”



Embora contrariado, ele mastigava já a comida que lhe havia sido
oferecida.

“Antes não”, disse. “Mas agora sim. Percebi que nós e os extraterrestres
temos de fato uma linguagem comum.”

“Temos?”, admirou-se ela, especialmente interessada no tema. “Qual?”
A vontade de cuspir a carne de hambúrguer que lhe sabia a pasta

plastificada era quase irresistível, mas Tomás sabia que não podia ceder à
tentação. Se não comesse aquele maldito hambúrguer passaria fome.
Resignou-se ao que tinha em mãos e deu uma nova trincadela antes de
voltar a atenção de novo para a conversa.

“A matemática, claro.”



XXXI

A referência à matemática atraiu a atenção de Yao Jingming. O
astronauta e matemático chinês debatia-se também ele com o hambúrguer,
perguntando-se seriamente se deveria mesmo meter na boca aquela mistela
horrorosa. As palavras de Tomás constituíram uma espécie de bálsamo pois
permitiam-lhe pensar em algo bem mais interessante do que na temível fast
food americana.

“Já vi, caro colega, que também tirou ilações em relação às opções de
Phanes em torno de pi”, disse o homem da NSCA. “Em bom rigor, a
mensagem dos extraterrestres resolveu alguns dos maiores mistérios da
ciência, e em particular da matemática.”

“Não me diga”, admirou-se Emese. “Que mistérios?”
“A matemática é inventada ou descoberta? Esta pergunta tem dividido

os matemáticos ao longo dos Séculos. Uns acham que existe uma realidade
matemática que é de certo modo transcendente, isto é, tem existência numa
espécie de realidade fantasmagórica e materializa-se na nossa realidade,
estruturando-a e organizando-a. Outros acham que só existe a nossa
realidade e que o mundo dos números não passa de uma invenção nossa.”

“Invenção como?”, admirou-se a húngara. “Os números não existem?”
“Num certo sentido, não. Os conceitos do número dois ou do número

sete, por exemplo, são criações humanas. O número sete não existe na
natureza da mesma maneira que existem as nuvens ou as montanhas, pois
não? Não passa de uma abstração.”

“Desculpe, mas é uma abstração com correspondência com a
realidade...”

Yao sorriu.
“Já vi que a colega da Agência Espacial Europeia é defensora da ideia

de que a matemática tem existência real. Deverei depreender então que não
a encara como um método?”

A questão baralhou a astrobióloga; parecia evidente que negar que a
matemática era um método não faria sentido.



“Não vejo bem que haja contradição entre os dois conceitos”, interveio
Tomás, indo em socorro de Emese. “A matemática é com certeza um
método destinado a apurar uma realidade, mas parece-me que essa
realidade, a realidade dos números, tem de alguma forma uma existência
efetiva, não é uma pura invenção. Quando há cinco vacas a pastar, por
exemplo, em qualquer cultura é possível conceber o conceito de cinco.
Claro que as palavras seriam diferentes. Um português diria cinco, um russo
piat e um inglês five. Pode escrever-se cinco de uma maneira usando
algarismos árabes, de outra maneira usando algarismos chineses e de outra
algarismos romanos, mas, ainda que as palavras ou os símbolos escritos
variem de cultura para cultura, o conceito de cinco é universal. Um chinês
compreende cinco da mesma maneira que um francês. Cinco vacas são
cinco vacas, seja na Bulgária, seja na Suíça ou no Brasil. Isso significa que
o conceito de cinco é real.”

“Para si, a matemática é então uma descoberta.”
“E também de certo modo uma invenção”, insistiu o português.

“Depende do que estamos a falar. Por exemplo, a estrela Castor na
constelação de Gémeos. Recentemente descobriu-se que Castor não é na
verdade uma estrela única, mas três pares de estrelas binárias que à
distância parecem uma só. Duas estrelas mais duas estrelas mais duas
estrelas quanto dá? Seis. Este número de estrelas em Castor é real e o
conceito de seis universal, seja a conta feita aqui em Houston, seja ali em
Bruxelas ou acolá na constelação de Gémeos. Mas a maneira de chegar a
essa realidade, o método, é que pode ser uma criação. Podemos inventar um
método de somas, e então dois mais dois mais dois dá seis, ou de
multiplicação, e nesse caso dois vezes três dá seis. Podemos conceber
sucessivamente métodos diferentes, e neste sentido a matemática seria
realmente uma invenção. Porém, parece-me que a realidade que essa
invenção desvenda não é inventada por nós, ela existe de fato. Há sem
dúvida seis estrelas em Castor. Seis. Nesse sentido, a matemática é uma
descoberta.”

Seth não resistiu a meter-se na conversa.
“O mesmo se passa na física”, observou o astrofísico da NASA.

“Podemos fazer um cálculo quântico usando as matrizes de Heisenberg, a
equação de Schrödinger, o integral de caminho de Feynman ou qualquer
outro método. Cada físico pode inventar o método que quiser, mas o



resultado final é sempre o mesmo. O método de cálculo é uma invenção, o
resultado do cálculo é uma descoberta.”

O astronauta chinês ponderou estas análises.
“Penso, caros colegas, que puseram muito bem a questão”, concordou

Yao com a sua polidez característica. “A matemática é uma invenção no que
diz respeito à metodologia, é uma descoberta no que diz respeito à realidade
que desvenda. Veja-se aliás o caso de pi, escolhido pelos tripulantes de
Phanes para comunicarem conosco. Cada cultura humana desenvolveu um
método para calcular pi, tal como Ramanujan concebeu dezassete maneiras
diferentes de chegar ao seu valor. Cada metodologia é uma invenção. Mas
pi tem uma existência efetiva, talvez não enquanto realidade palpável, pois
não posso apanhar pi no chão e atirá-lo para o lixo, mas enquanto uma
espécie de surrealidade, uma estrutura matemática invisível que organiza o
real e só se materializa na energia e na matéria.”

“Ou seja, Platão tinha razão”, assentiu Tomás. “Por detrás do nosso
mundo, da nossa realidade, existe um mundo fantasmagórico, um mundo de
conceitos, aquilo a que Platão chamava o mundo das Ideias. A matemática
pertence a esse mundo.”

“A questão é perceber se uma civilização extraterrestre também tem
acesso a esse mundo.”

O português forçou-se a dar uma nova trincadela no hambúrguer.
“Penso que a mensagem de Phanes e o sinal Wow! já nos deram as

respostas”, observou. “Ao colocarem as séries de Lyman na mensagem de
1977, os autores do sinal Wow! revelaram conhecimentos de física nuclear,
incluindo o nível mais baixo de energia de um elétron. E ao cifrarem a sua
mensagem com os primeiros quarenta e dois algarismos de pi os tripulantes
de Phanes mostraram não só conhecer o conceito matemático de pi como
também a relação de pi com a dimensão do universo observável. Ou seja, e
pelos vistos, pelo menos certos aspectos da matemática e da física são
universais.”

“E isso não o surpreende, caro colega?”
Tomás fez uma careta.
“Em bom rigor, não. Se várias civilizações humanas diferentes

chegaram autonomamente ao conceito de pi, isso era já um indício de que
pi não é uma invenção, é um conceito matemático inerente à natureza que
pode ser compreendido por quem começa a estudar matemática. Se
babilônios, egípcios, chineses e indianos descobriram separadamente a



presença de pi no círculo, não me parece tão surpreendente que uma
civilização extraterrestre desenvolvida também seja capaz de chegar a esse
conceito elementar. Pi não é uma invenção humana, mas uma constante
matemática existente em todo o universo.”

Embora esta não fosse a sua área científica, Bozóki Emese não ignorava
a pertinência da discussão para a astrobiologia e acompanhava-a com
interesse.

“Mas não haverá matemática desligada da realidade?”, perguntou. “O
que gostava de saber é se não existirão ideias matemáticas que não tenham
a menor aplicação noutros ramos.”

Os colegas americano e chinês trocaram um olhar, como se se
interrogassem mutuamente sobre o que o outro pensava acerca do assunto.
Tomás tinha noção de que não dominava a área, de modo que preferiu ouvir
o que Yao e Seth tinham a dizer.

“É verdade, cara colega, que existem explorações matemáticas em
terrenos que, ao que se sabe, não têm a menor pertinência para o mundo
real”, confirmou o astronauta e matemático da NSCA. “São uma espécie de
curiosidades que nós, os matemáticos, gostamos de desenvolver. Mas de
fato é frequente acontecer que estas curiosidades, sem aparente relação com
a realidade, muitos anos mais tarde acabam por se revelar pertinentes para
explicar um dos seus traços.”

“Afirmativo”, exclamou Seth. “Já aconteceu na física várias vezes!”
“O que quer dizer com isso?”, perguntou a húngara. “Em que

circunstâncias?”
“Com Einstein, por exemplo”, indicou o astrofísico. “No Século XIX,

Gauss criou a teoria das superfícies como mera curiosidade matemática,
enquanto Riemann, Levi-Civita e Ricci trabalharam no tensor de curvatura
também enquanto mera exploração matemática. Tudo isto era matemática
pura, compreende? Nada tinha aparente aplicação à realidade. No entanto,
quando Einstein desenvolveu a sua teoria da relatividade, os instrumentos
matemáticos em que se apoiou foram justamente os criados por Gauss,
Riemann, Levi-Civita e Ricci. Ou seja, descobriu-se que aqueles exercícios
de matemática pura do Século XIX afinal eram pertinentes para a
estruturação de um aspecto da realidade física que só se descobriu no
Século seguinte. Isto está sempre a acontecer. O matemático grego
Menecmo pôs-se a estudar as elipses como mero exercício matemático e
sem que as elipses tivessem a menor relação com o mundo real. Ou pelo



menos assim parecia. Só que, dois milênios mais tarde, Kepler e Newton
usaram a matemática das elipses para mostrar como os planetas orbitam o
Sol.”

Tomás regressou à conversa.
“Isso indicia que nada na matemática é irrelevante para a realidade. Até

podem existir muitas explorações matemáticas cuja aplicação à realidade
parece não existir.” Fez uma pausa para sublinhar a palavra. “Parece.
Porém, anos, décadas, Séculos ou até milênios mais tarde vem a descobrir-
se que aquilo que aparentemente não passava de um mero exercício de
matemática pura tem afinal aplicação num determinado aspecto da
realidade. Heisenberg usou um conceito matemático que já existia, o das
matrizes, para calcular e compreender uma realidade física até aí
desconhecida, o mundo da física quântica. O que isto nos sugere é que nada
na matemática é um acaso e que mesmo as coisas aparentemente sem
relevância para a realidade desempenham na verdade um qualquer papel
que só mais tarde vem a ser descoberto.”

“Isso até pode ser verdade”, interveio Yao. “Contudo, esse processo não
é linear pois há certas subtilezas a considerar. Subtilezas relacionadas com o
divino.”

“Só se for no sentido simbólico...”
“Não, caro colega. A matemática toca mesmo o divino.”
A afirmação surpreendeu toda a gente.
“O divino?!”, exclamou Seth com uma expressão incrédula. Era

evidente que para ele a esfera mística não podia ter a menor presença no
trabalho científico, muito menos depois da reação dos colegas uma hora
antes na sala de conferências. “Em matemática?”

“Com certeza.”
“Onde diabo encontramos o divino na matemática?!”
O matemático chinês esboçou um ar misterioso, como se se preparasse

para abordar um dos maiores enigmas levantados pelas explorações da sua
disciplina.

“No problema do infinito.”



XXXII

Os cientistas que se encontravam na sala mergulharam num silêncio
acabrunhado, como se uma lei não escrita entre eles tivesse acabado de ser
violada, e pela segunda vez nessa noite. Com as suas palavras
surpreendentes, Yao Jingming ligara a matemática ao divino, uma matéria
muito controversa entre os homens de ciência.

“Vou contar-vos a história de Georg Cantor”, propôs Yao. “Quando
desenvolvia as suas explorações do conceito do infinito e a teoria dos
conjuntos, esse grande matemático tentou estabelecer uma correspondência
entre o conjunto de números naturais e o conjunto de números reais. O
problema é que descobriu que essa correspondência afinal não existe. Há
mais números reais do que números naturais, apesar de os dois conjuntos
serem infinitos. Ou seja, há níveis de infinito. Alguns conjuntos são mais
infinitos do que outros. Eu iria até mais longe. Cantor mostrou que há
números ainda maiores do que o infinito.”

“Isso não faz sentido!”, quase protestou Bozóki Emese. “O infinito é o
infinito. Como pode dizer que há infinitos mais infinitos do que outros
infinitos e números maiores do que o infinito?”

“Tem razão, cara colega, mas em matemática há. Através de um método
matemático chamado diagonalização, Cantor mostrou que existem mais
números reais entre o zero e o um do que números naturais.”

“Isso é incrível!”
Yao sorriu, satisfeito com o efeito das suas palavras.
“O infinito é um conceito realmente interessante, como mostra um

exemplo dado pelo matemático David Hilbert. Imaginem que um hotel com
um número infinito de quartos tem a lotação esgotada. O que acontece se
chegarem mais dez hóspedes? Os donos do hotel conseguem alojá-los?”

“Não. O hotel está lotado.”
“Mas o hotel tem um número infinito de quartos, cara colega, portanto é

sempre possível arranjar outros dez quartos. Mais ainda, mesmo estando
lotado, se o hotel receber inesperadamente um número infinito de novos
hóspedes, o dono conseguirá sempre alojá-los a todos.”



“Isso é um paradoxo!”
“Claro que é, mas a matemática permite-o. Vejamos agora o exemplo

inverso. As galáxias têm milhões e milhões de estrelas, não é verdade?
Imagine agora que se descobria que o número de galáxias era infinito. Isso
significaria que o número de estrelas era também infinito. Assim sendo,
haveria mais estrelas ou mais galáxias?”

“Se as galáxias são constituídas por milhões de estrelas, então há
sempre mais estrelas do que galáxias.”

“Parece-lhe que há mais estrelas do que galáxias? Não se esqueça que
ambos os conjuntos são infinitos.”

“Sim, mas se as galáxias são compostas por milhões de estrelas, há
sempre mais estrelas do que galáxias.”

O matemático chinês abanou a cabeça.
“O que está a dizer faz o seu sentido, cara colega, mas não foi o que

Cantor descobriu. Como os dois conjuntos são infinitos, há no universo
tantas estrelas como galáxias pois ambos são infinitos numeráveis. Eu sei
que é estranho e que conduz a um paradoxo. Porém, lembre-se que a maior
parte dos paradoxos na matemática são proposições que contêm a ideia do
infinito ou que de algum modo dependem do infinito para fazer a prova.”

“Mas isso é mesmo assim?”, questionou a húngara. “O número de
estrelas e de galáxias é infinito?”

“Receio bem que não, cara colega. Na realidade há limites impostos
pelo tempo e pelo espaço. Sempre que pensamos ter encontrado o infinito
na natureza, descobrimos que apenas encontramos o extremamente grande
ou o extremamente pequeno. Sabemos por exemplo que o universo não é
eterno porque teve um início, o Big Bang, o que nos leva a supor que
também terá um fim. E também sabemos que não é infinito porque está em
expansão. Além do mais, a realidade não é infinitamente pequena, pois
encontra o seu limite no comprimento de Planck, a unidade mínima de
espaço, nem o tempo é infinitamente pequeno, pois encontra o seu limite no
tempo de Planck, a unidade mínima de tempo. O próprio Cantor chegou a
escrever que apenas os números finitos são reais. Isto significa que no
limite há uma rotura entre a realidade matemática e a realidade física. Uma
das consequências das descobertas da teoria dos conjuntos, tal como da
geometria, é justamente que o mundo da matemática não é forçosamente o
mesmo que o mundo da realidade física. Há por exemplo um teorema,
conhecido por teorema de Banach-Tarski, que mostra ser possível pegar



numa esfera com o tamanho de uma ervilha e retalhá-la num número finito
de pedaços, para depois os voltar a juntar e obter duas ou mais esferas
idênticas à original. Isto parece mostrar que existem de fato limites na
ligação do mundo da matemática ao mundo real.”

“Creio aliás que os paradoxos criados pela teoria dos conjuntos levaram
alguns matemáticos a querer rejeitá-la por completo”, interveio Tomás.
“Não é por acaso que o trabalho de Cantor foi apontado em 1900 por
Hilbert como o primeiro problema que teria de ser resolvido pela
matemática do Século XX. Mas não lhe parece que seria melhor
contornarmos esta questão, que é complexa e apesar de tudo permanece
controversa?”

“Controversa? As teorias de Cantor são hoje aceites, meu caro colega.”
“É verdade. Mas deixe-me recordar-lhe, Yao, que há filósofos e

matemáticos, como por exemplo Brian Rotman, que consideram que o
conceito de infinito se baseia na presunção quase teológica de que é
possível gerar ilimitadamente números sem que esse processo seja afetado
pela entropia ou constrangido por limitações de tempo ou espaço. Quem
nos garante que os extraterrestres têm concepções teológicas semelhantes à
nossa?”

“Foi o meu caro colega que o sugeriu, quando observou que pi remete
para o círculo e que este é um símbolo divino.”

“Nas culturas humanas, Yao”, esclareceu Tomás. “O círculo é o símbolo
de Deus nas culturas humanas. Quanto à cultura dos extraterrestres, não
faço a menor ideia, como deve calcular. Embora considere significativo que
Phanes tenha escolhido pi para comunicar conosco, e notando que pi está
associado ao círculo e por isso se encontra envolvido na forma geométrica
escolhida por grande parte das culturas humanas para descrever Deus, o
fato é que estamos no puro reino da especulação. Terão os extraterrestres
noção de Deus? Ninguém sabe. Mas nós sabemos que a noção do divino
condicionou a nossa ciência. A preocupação da ciência ocidental com a
forma como nasceram o universo, o nosso planeta ou a vida, por exemplo,
resulta em grande medida da narrativa religiosa do Gênesis. Sem judaísmo
e cristianismo, com as suas histórias sobre Adão e Eva e a arca de Noé,
provavelmente não haveria curiosidade pelo assunto. Consequentemente,
não teríamos Darwin. Uma vez que a religião judaico-cristã se preocupa
com estas questões, a moderna ciência ocidental também se preocupou com
elas. Já as ciências da Grécia antiga ou da China, por outro lado, nunca se



interessaram pela questão das origens porque esse tema foi pouco relevante
nas respectivas religiões. Quero com isto dizer que, se os extraterrestres não
tiverem religião, ou se tiverem uma religião com preocupações diferentes
das nossas, é natural que a orientação da sua ciência também seja
diferente.”

“Faz sentido.”
“É por isso que, considerando a associação entre o infinito e a ideia

divina, e levando em conta os paradoxos que o infinito cria nas teorias de
Cantor, Rotman propôs uma matemática baseada numa aritmética não
euclidiana que não inclua a noção de infinito. Assim, se pusermos de parte a
teoria de conjuntos de Cantor, que realmente parece um pouco teológica e
aparentemente falha na descrição dos limites da realidade, poderemos
estabelecer que só a matemática baseada na noção dos números naturais e
da aritmética é seguramente universal.”

Emese interessou-se por este raciocínio.
“Acha a aritmética universal?”
“Responda-me você”, retorquiu Tomás. “Os animais sabem fazer

contas?”
“Alguns”, disse a astrobióloga. “Sabemos que os ratos, as galinhas e os

chimpanzés conseguem fazer raciocínios numéricos rudimentares. Os
corvos, por exemplo, contam até quatro.”

“Então se eles conseguem, por que não conseguirá uma civilização
extraterrestre? Não sabemos se o cálculo integral é inato, mas os
fundamentos da aritmética são com certeza. Isso dá-nos uma base sólida
para comunicar com os tripulantes de Phanes, pois é certo que eles
conhecem os números naturais e a aritmética e é possível que tenham
desenvolvido uma matemática sem o conceito de infinito... embora eu
duvide, pois é pelo infinito que chegamos ao conceito de contínuo,
necessário para formular as leis da física.”

Depois de uma hesitação para considerar o que lhe era dito, o
matemático chinês deu o seu assentimento.

“Sim, admitamos”, aceitou. “Aliás, o fato de o sinal Wow! conter
implícitas as séries de Lyman, que se encontram associadas ao estado
mínimo de energia de um elétron, sugere que os extraterrestres estão cientes
de que na realidade física não existe o infinitamente pequeno e de que há no
mundo real uma barreira ao infinito, a da unidade mínima de energia.”
Inclinou a cabeça, como se encarasse o outro lado da moeda. “Porém, é



bom não esquecer que Phanes nos comunicou a constante pi. Acontece que
pi é um valor infinito, pois as suas casas decimais prolongam-se ad
eternum.”

“É verdade”, reconheceu Tomás. “Porém, os tripulantes de Phanes
apenas nos comunicaram quarenta e dois algarismos de pi. Isso quer dizer
que eles próprios impuseram um limite, o que significa que, mesmo que
estejam cientes de que pi tem um número infinito de decimais, sabem que o
infinito encontra limites de aplicação no mundo real. Devido aos limites
quânticos consubstanciados no espaço e no tempo de Planck, a realidade é
finita. Estes extraterrestres têm pelos vistos noção disso.”

“E a geometria euclidiana? Não a acha universal?”
“Não necessariamente. Primeiro, porque também envolve o conceito de

infinito. Segundo, porque nem sempre tem correspondência com a
realidade, pelo menos ao que sabemos. E, terceiro, imagine que os
extraterrestres não têm olhos, o que é bem possível. Não acha que isso
influenciaria, e muito, a sua concepção da geometria?”

Yao Jingming assentiu.
“Tem razão, caro colega.”
A questão pareceu ficar resolvida, mas a cientista da Agência Espacial

Europeia não se mostrou satisfeita.
“Desculpe, Tomás, mas no meio disto tudo há uma coisa que é preciso

decidir. Quando encontrarmos Phanes, como comunicaremos com a sua
tripulação?”

O historiador sorriu.
“Não é evidente?”
“Não.”
Já com um último pedaço de hambúrguer nas mãos, Tomás lançou-lhe

um olhar desconsolado antes de o meter à boca e engolir quase sem
mastigar, como se tivesse pressa de se desfazer daquela amostra de comida
plastificada.

“Através da matemática.”



XXXIII

O semblante de Bozóki Emese, com os lábios curvados e as
sobrancelhas carregadas numa expressão muito sua, tornava claro que para
ela o assunto não era nada evidente. Sendo astrobióloga e tendo passado
parte da sua vida acadêmica e científica debruçada sobre os problemas da
vida extraterrestre, sabia que não havia respostas simples para os problemas
que estavam nessa altura a abordar.

“Desculpem”, disse. “Isso não pode ser assim.”
“Por quê?”
A cientista da Agência Espacial Europeia empurrou para o lado o que

restava do seu hambúrguer, como se aquela refeição fosse um empecilho ao
raciocínio.

“Vamos imaginar a cena do encontro com Phanes”, propôs. “As nossas
naves encontram-se no espaço, saímos do space shuttle e vamos ter com os
extraterrestres, entramos na nave deles e o que lhes dizemos?” Assumiu
uma pose, como se estivesse a recriar a cena. “Ouçam lá, dois mais dois é
igual a quatro? E eles respondem que quatro menos um é igual a três? E
então? Onde nos leva essa conversa para idiotas?”

“O que sugere?”, questionou Seth Dyson. “Que façamos um discurso
muito bonito sobre a fraternidade entre as espécies inteligentes? Qual é
exatamente a sua proposta?”

“Não proponho nada”, replicou ela. “Estou apenas a tentar perceber o
que vai acontecer quando estabelecermos contato com eles.”

Foi Tomás que lhe respondeu.
“Ninguém sabe, Emese”, disse. “A equação tem demasiadas incógnitas.

Dispomos apenas de algumas pistas que nos são dadas por pontos que
temos em comum. A primeira é que vivemos no mesmo universo. Isto
significa que a matemática, ou pelo menos parte da matemática, e as leis da
física e da química são as mesmas, aqui ou na constelação de Sagitário. As
leis da natureza são universais. A energia de Planck é igual aqui e em Tau, a
constante da estrutura fina também, a energia da força nuclear forte
igualmente, e por aí fora. A segunda pista é dada pelo fato de terem sido



capazes de enviar um sinal rádio, o famoso sinal Wow!, que recebemos em
1977, e também conseguiram mandar-nos uma nave espacial. Isto significa
que dispõem de tecnologia que parece obedecer aos mesmos princípios que
a nossa. Consequentemente, os princípios que regem as nossas ciências são
fundamentalmente os mesmos. A terceira pista é dada pelas mensagens
científicas que nos enviaram, as séries de Lyman e a frequência dos 1,42
gigahertz no sinal Wow! e a constante matemática pi e a mesma frequência
dos 1,42 gigahertz na mensagem de Phanes. Estas três pistas mostram que
partilhamos certos conhecimentos idênticos, e fundamentais, nos domínios
da matemática e da física.”

“Pois, mas não acha que estamos a correr o risco de partir de
pressupostos antropocêntricos?”, questionou a húngara. “Levanto esta
questão porque é justamente um dos problemas centrais da astrobiologia.
Até que ponto podemos presumir que o objeto da ciência humana é
universal?”

“Não podemos”, concordou o historiador. “A começar pelo fato de o
perfil de uma inteligência extraterrestre ter uma evidente relação com as
características do seu meio ambiente e do impacto que esse meio ambiente
teve na evolução da espécie extraterrestre. Organismos diferentes têm
necessidades, comportamentos e órgãos sensoriais diferentes, como é óbvio,
e isso refletir-se-á decerto na ciência que desenvolveram. Se os tripulantes
de Phanes forem aquáticos, por exemplo, o mais certo é terem uma
matemática qualquer baseada na hidrodinâmica que nos parecerá muito
estranha.”

“Ora aí está!”, exclamou Emese, satisfeita por constatar que não estava
sozinha na preocupação de não deixar que o antropocentrismo contaminasse
as formas de encarar os extraterrestres. “Os nossos órgãos sensoriais
condicionam a forma como percebemos o mundo.”

“Nem é preciso contactarmos extraterrestres para vermos isso. Os
esquimós, por exemplo, aparentemente têm várias palavras para descrever a
neve, enquanto certos povos dos trópicos não têm uma única. O ambiente
que nos cerca condiciona a nossa maneira de percepcionar, pensar e
comunicar. As próprias características físicas afetam a percepção. Veja o
caso da cor, por exemplo. Os cães não conseguem distinguir o vermelho do
verde. Se falássemos com um cão sobre o vermelho, ele não compreenderia
do que estávamos a falar. Já um pássaro vê cores que nós não vemos,
enquanto as cobras registam infravermelhos e os morcegos captam ecos de



infrassons, à maneira dos radares. O mundo que cada espécie percepciona
parece diferente. Como conseguiríamos conversar com um morcego sobre o
mar? Mesmo que o morcego fosse inteligente, a conversa faria algum
sentido?”

“Se as espécies são inteligentes, decerto podem encontrar terrenos
comuns...”

“Com certeza”, admitiu Tomás. “Se Phanes e os autores do sinal Wow!
comunicaram conosco via rádio, é obrigatório que conheçam a lei do
quadrado inverso, por exemplo. E se uma espécie consegue sobreviver é
porque tem noções de cálculo. Se eu vir três crocodilos entrarem na minha
piscina e apenas dois saírem, e a seguir decidir dar um mergulho, as minhas
hipóteses de sobrevivência não são famosas, pois não? O que eu quero dizer
é que uma espécie que não sabe fazer cálculo aritmético não irá longe na
vida. Isso tanto é verdade aqui como na constelação de Sagitário.”

“Precisamente.”
“Por outro lado, a existência de terrenos comuns entre espécies

inteligentes tem limites. Imagine que um estudioso inglês do Século XI se
punha à conversa com um cientista inglês do Século XXI. Será que, apesar
de serem ambos inteligentes e de falarem a mesma língua, o do Século XI
compreenderia o do Século XXI? Estamos a falar de cientistas da mesma
espécie animal, partilhando o mesmo intelecto e as mesmas características
cognitivas. Além disso apenas estariam separados por dez Séculos. Mas
será que se entenderiam um ao outro?”

“Bem... teriam dificuldades, claro. O do Século XI, se fosse médico,
atribuiria a doença de fígado de um paciente a um desequilíbrio qualquer de
humores e recomendaria uma sangria, enquanto o do Século XXI estaria a
estudar o DNA do paciente e planearia um transplante hepático. É como se
vivessem em mundos diferentes.”

“Se assim é, imagine uma conversa entre seres de espécies animais
absolutamente distintas, provenientes de planetas efetivamente diferentes e
submetidos a realidades sem a menor semelhança uma com a outra.”

“Sim, tem razão. Mas, para todos os efeitos, seriam capazes de fazer
contas da mesma maneira.”

Ao ouvir isto, Tomás abriu as palmas das mãos e virou-as para a
interlocutora.

“Está a ver os meus dedos? Quantos são?”
A húngara fixou as mãos.



“São dez, claro”, constatou. “Quantos queria que fossem?”
“Já imaginou o impacto que estes dez dedos tiveram no

desenvolvimento da matemática humana?”
Ela devolveu-lhe uma expressão intrigada.
“Está a falar do sistema decimal?”
Tomás voltou-se para o colega da NSCA.
“Yao, a matemática impõe o uso do sistema decimal?”
O matemático chinês abanou a cabeça.
“Não”, foi a resposta pronta. “O sistema decimal é intuitivo para nós

porque temos de fato dez dedos, mas nada na essência da matemática obriga
a usar este sistema. Os sumérios, por exemplo, tinham um sistema que
assentava no sessenta.”

“Sessenta?”, admirou-se Emese. “A matemática pode funcionar num
sistema de base sessenta?”

“Funcionou com os sumérios e, se formos a ver bem, é até mais sensato
se considerarmos a quantidade de números que podemos usar, por
contraposição com os dez do sistema decimal. De resto ainda hoje há
resquícios do sistema sexagesimal na contagem dos minutos ou dos
segundos. São precisos sessenta segundos para fazer um minuto e são
precisos sessenta minutos para fazer uma hora. O problema deste sistema é
a quantidade de números que teríamos de decorar, pois seria necessário um
símbolo diferente para cada algarismo até a contagem chegar ao sessenta.
Usar o sistema baseado nos dedos das mãos acaba por ser mais simples e
intuitivo.”

“E se tivéssemos doze dedos?”
“Nesse caso usaríamos a contagem por dúzias. E se só tivéssemos dois

dedos com certeza assentaríamos a nossa aritmética no sistema binário,
como os computadores. É curioso, aliás, que em várias culturas, incluindo
na Europa, durante muito tempo tenha sido usado o sistema vigesimal, com
base no vinte. Este sistema apareceu por se contar com todos os dedos, os
dez das mãos e os dez dos pés, e permanecem resquícios dele na língua
francesa. Quando os franceses em vez de oitenta dizem quatre-vingt, ou
quatro vintes, estão a usar o sistema vigesimal. Em Paris apareceu no
Século XIII um hospital ainda hoje chamado Hôpital des Quinze-Vingts, ou
hospital dos quinze vintes, por ter sido concebido para trezentas camas.”

Emese fez no ar um gesto indefinido.



“Então voltamos à questão que levantei”, disse. “Como é possível
comunicarmos com os extraterrestres usando a matemática se as nossas
matemáticas são tão diferentes? A própria forma de comunicação pode ser
muito distinta da nossa. Os insectos, por exemplo, comunicam por troca de
químicos. Quem nos garante que os tripulantes de Phanes não fazem o
mesmo?”

“Ou coisas mais estranhas ainda”, acrescentou Tomás. “A verdade é que
não sabemos e isso preocupa-me desde o início. Pedem-me que seja o
responsável pela comunicação com os extraterrestres e a verdade é que não
sabemos quase nada deles. É bem provável que a comunicação entre nós
venha a revelar-se impossível.”

Sentindo o pessimismo assombrar os companheiros, Seth interveio.
“Não vale a pena morrermos de véspera”, recomendou. “Temos de

manter um espírito positivo e acreditar que o engenho humano, e talvez
também o engenho dos extraterrestres, supere as barreiras que naturalmente
se vão erguer à nossa comunicação. Já vimos que se há linguagem que
poderá ser comum entre nós é a da matemática. Aliás, eles comunicaram
conosco usando o sistema decimal, o que pode ser significativo. Pergunto-
me se não poderemos encontrar outras coisas em comum.”

“Tais como?”
“Sei lá. A religião, por exemplo.”
“É possível”, admitiu Tomás. “Já constatamos que o pi remete para o

círculo, que nas culturas humanas é o símbolo de Deus. Se Phanes nos
comunicou pi, pode tratar-se de uma mensagem religiosa. Quem sabe?”

O americano contemplou outras possibilidades.
“E a estética?”, quis saber. “Haverá alguma hipótese de os

extraterrestres terem noções estéticas semelhantes às nossas?”
“Que absurdo!”, cortou Emese. “A estética remete para questões

inteiramente subjectivas.”
Yao Jingming afinou a voz.
“Pode não ser assim tão absurdo, cara colega.”
A afirmação surpreendeu a húngara.
“O que quer dizer com isso?”
“A estética pode ser universal”, indicou o matemático chinês. “Se os

extraterrestres dominarem a matemática, como aparentemente dominam,
nada impede que possuam um sentido estético. Pelo contrário, a noção
estética pode ser até um imperativo resultante do domínio da matemática.”



“Continuo sem perceber”, insistiu ela. “Como é possível dizer que uma
coisa tão subjectiva como a estética pode ser universal? Não há pessoas que
gostam de música clássica e outras que preferem rock? A estética é relativa
e subjectiva, como é evidente. Se ela varia de pessoa para pessoa, imagine
como será de espécie para espécie.”

“Não estou a dizer que os gostos não sejam subjetivos, cara colega. O
que estou dizer é que todos temos gostos, independentemente de quais eles
sejam. E estou a dizer que isto é assim porque há uma relação entre a
matemática e a estética. Se os extraterrestres dominam a matemática, quer
dizer que também têm sentido estético. Uma coisa está relacionada com a
outra.”

“Como demonstra isso?”
Foi Tomás quem deu a resposta.
“Através do número de ouro.”



XXXIV

Confrontado com a expressão inquisitiva no rosto de Bozóki Emese,
Tomás tirou uma caneta do bolso e rabiscou uma anotação no papel que
servia de toalha.

φ = 1,618…

“Fi”, identificou. “O número de ouro.”
A húngara estreitou as pálpebras.
“Onde quer chegar com isto?”
O olhar do português desviou-se para a janela. Estava escuro lá fora,

pois a noite já caíra sobre Houston, mas o que lhe atraiu a atenção foi na
verdade um jarro de flores pousado junto ao vidro.

“Quantas pétalas tem a coroa-de-cristo?”
“Perdão?”
“A Emese é bióloga e decerto não desconhece a resposta a esta pergunta

tão simples”, disse ele com um sorriso. “Quantas pétalas tem a coroa-de-
cristo?”

“Duas.”
Ele anotou o algarismo dois na toalha de papel sobre a mesa.
“E a flor-de-lis tem três, e a trombeta-dourada cinco, e...”, parou para

refletir um pouco, os cosmos oito e a maior parte dos malmequeres treze, e
por aí fora.”

O historiador exibiu os números que tinha anotado na toalha.

2 3 5 8 13

“As fracções da sequência convergem para o número de ouro”,
explicou. “Trata-se de uma constante da matemática que se encontra na
natureza, exatamente como pi, e que parece relacionada com as proporções
e o sentido estético. O número de ouro é apenas uma entre muitas
designações. A mais conhecida é provavelmente divina proporção.”



A astrobióloga da Agência Espacial Europeia fez um gesto de
reconhecimento.

“Sim, a sequência de Fibonacci”, disse. “Toda a gente sabe essa
história.”

“Toda a gente sabe mas ninguém pensa verdadeiramente nas suas
implicações”, sublinhou ele. “A sequência de Fibonacci é uma sequência
numérica em que cada algarismo resulta da soma dos dois algarismos
anteriores. O que dá uma evolução curiosa.”

Escrevinhou a sequência de Fibonacci por baixo dos valores já
registados das pétalas.

2 3 5 8 13
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 114

“Há mais curiosidades nas flores”, acrescentou a astrobióloga húngara.
“Se olharmos para as duas espirais que se cruzam na cabeça de um girassol,
uma a enrolar-se no sentido dos ponteiros do relógio e a outra no sentido
contrário, encontramos habitualmente vinte e uma espirais num sentido e
trinta e quatro no outro. Ou seja, dois números seguidos da sequência de
Fibonacci. Noutras espécies de girassóis podem encontrar-se trinta e quatro
e cinquenta e cinco espirais, sempre valores da mesma sequência. E as
margaridas têm habitualmente trinta e quatro ou cinquenta e cinco pétalas,
mais uma vez valores da sequência de Fibonacci.”

“Não acha isso espantoso?”
“Espantoso acho”, admitiu Emese. “Mas convém sublinhar que não

estamos perante nenhuma regra absoluta. Por exemplo, existem lírios que
têm seis pétalas, e o mesmo se passa com as beladonas. Ora seis não é um
número de Fibonacci.”

“Pois não, mas é um múltiplo de um número de Fibonacci. Seis é o
dobro de três.”

“Sim, está bem”, reconheceu ela. “E onde pretende chegar com tudo
isto?”

“A distribuição de pétalas de uma flor não é um acaso, antes resulta de
uma constante matemática”, respondeu Tomás. “Se pegarmos em dois
números sucessivos da sequência de Fibonacci e os dividirmos entre si, por
exemplo oito dividido por cinco ou treze dividido por oito, tendemos para...



para este valor.” Pousou o dedo sobre os primeiros rabiscos que fizera sobre
a toalha de papel.

φ = 1,618…

“Fi?”
“Há uma relação direta entre a sequência de Fibonacci e o número de

ouro”, lembrou. “O que é estranho é que esta constante matemática regule
tantas estruturas na natureza tão diferentes entre si, das pétalas das flores à
ordem das folhas num galho, dos triângulos isósceles da formação em
estrela das sementes das maçãs à relação entre as pressões sanguíneas
médias sistólica e diastólica na aorta, do formato de um molusco à forma de
uma galáxia em espiral como a M74 na constelação de Peixes, dos ângulos
das ligações internas das moléculas fundamentais para a vida como a água,
a amônia e o metano às proporções de partes do corpo humano como os
ossos dos dedos ou à relação entre a mão e o antebraço.”

A astrobióloga da Agência Espacial Europeia inclinou a cabeça da sua
forma habitual.

“Eu sei tudo isso, Tomás”, disse. “Mas qual é a relevância desse assunto
para a nossa conversa?”

“É muito simples. Por algum motivo que nós não entendemos, o número
de ouro parece ter uma relação profunda com a estética. Encontramo-lo até
na música, onde surge nas escalas básicas. O complemento natural de um
acorde, a primeira nota, é formado pela terceira nota, pela quinta e pela
oitava notas seguintes. Um, três, cinco, oito, números da sequência de
Fibonacci. Há treze notas no período de qualquer nota na oitava. A escala
tem oito notas, estabelecendo a terceira e a quinta a fundação básica de
todos os acordes. Três, cinco, oito, treze, a sequência de Fibonacci. Nas
escalas do piano temos treze teclas, oito brancas e cinco pretas, e as pretas
encontram-se em grupos de três ou de dois. Dois, três, cinco, oito, treze,
mais uma vez a sequência de Fibonacci. E, já agora, a proporção entre o dó,
afinado em duzentos e cinquenta hertz, e o lá, em quatrocentos e quarenta
hertz, dá o número de ouro.” Fitou-a com intensidade. “Está a perceber o
que estou a dizer? A proporção divina tem uma relação direta com a
harmonia, de tal modo que a podemos encontrar em inúmeras músicas de
grande sucesso, incluindo a Quinta Sinfonia de Beethoven. Bach, por
exemplo, expôs o modelo sobre vinte e um meios tempos, retomando-o nos



treze meios tempos, depois oito, cinco, três, dois e um, até por fim
desaparecer. A sequência de Fibonacci. E o mais interessante é que existe
um número limitado de escalas musicais possíveis, pelo que, a terem
música, os extraterrestres não terão uma música muito diferente da nossa.”

“Pois, está bem”, aceitou Emese. “Mas quem nos garante que eles
gostam de música? Pode perfeitamente acontecer que nem sequer tenham
ouvidos, até porque as condições necessárias para a propagação de sons são
impostas pelas atmosferas dos planetas, todas elas diferentes umas das
outras.”

Tomás fez uma careta impaciente.
“Ouça, não está percebendo aonde quero chegar”, retorquiu. “Não é

especificamente a relação do número de ouro com a música que é
importante. É a relação com a estética em geral. Da mesma maneira que
encontramos a proporção áurea na música, encontramo-la noutras formas
artísticas, como a pintura ou a arquitetura. Leonardo da Vinci usou o
retângulo dourado para desenhar o rosto humano, e o escultor grego Fídias
recorreu a fi para conceber o Parthenon. O que estou a tentar demonstrar é
que existe uma constante da matemática que desempenha um papel na
concepção de beleza. Eu sei que a estética remete para o subjectivo, mas o
que a presença desta constante da matemática na arte nos diz é que, por
algum motivo misterioso, a linguagem da matemática, que pertence ao
mundo da objetividade total, se imiscui na esfera da estética, que pertence
ao universo da subjetividade total. A própria escola pitagórica estudou a
música para elaborar a noção matemática da proporção, e concluiu que a
verdade expressa pela matemática e a beleza expressa pela música não
passam das duas faces da mesma moeda.”

“Tem toda a razão, caro colega”, interveio Yao. “De resto, nós próprios,
os matemáticos, e creio que também os físicos, estabelecemos uma relação
entre a matemática e a estética quando dizemos que uma das propriedades
das equações verdadeiras é justamente a sua beleza. Se uma equação nos
parece bela é porque provavelmente é verdadeira.”

“Acontece que a realidade revelada pelas equações matemáticas e
físicas é a mesma em qualquer parte do universo, na Terra ou em Tau do
Sagitário. Ou seja, se os extraterrestres efetivamente dominam a
matemática, como parecem dominar, então...”

“... então não desconhecem o número de ouro”, concluiu a húngara,
compreendendo onde ele queria chegar. “Por conseguinte, acha você, a



estética não é peculiar dos seres humanos, é um conceito universal que
poderemos encontrar em espécies extraterrestres.”

O historiador sorriu, satisfeito por ter conseguido expor o seu ponto de
vista.

“Isso mesmo.”
“Mas não temos a certeza de tal”, insistiu ela, recorrendo à sua

formação de bióloga. “No final de contas, e se formos a ver bem, ao que
sabemos o único animal que tem noções estéticas é o homem. Um cão, por
exemplo, dispõe de um olfato muito apurado, mas usa-o apenas para avaliar
o que lhe é útil ou inútil. Os cães não parecem mostrar qualquer desagrado
pelos maus cheiros, chegam até a farejar o ânus de toda a gente. Por outro
lado, quando um pavão exibe a sua penugem deslumbrante, não o faz para
mostrar a sua beleza, mas supomos que para impressionar as fêmeas e
sugerir que seria um procriador vantajoso. O conceito de beleza parece
específico dos seres humanos. A ser assim, não estamos exatamente a falar
de uma propriedade universal entre os seres vivos, pois não?”

“Talvez tenha razão”, concedeu Tomás. “Mas olhe que já li referências
ao efeito da música nos animais.”

Emese fez uma expressão céptica.
“Isso não é bem assim”, devolveu. “É verdade que há estudos que

mostram que os cães em canis ficam mais calmos quando ouvem música
clássica e que as vacas produzem mais leite ao escutar música relaxante. Há
até quem defenda que, quando chilreiam, os pássaros estão a criar música,
mas nada disto é certo. E mesmo que reajam a certas músicas isso não
prova que tenham sentido estético. Se mostrarem a uma gazela a pintura de
uma leoa a correr para ela, é natural que a gazela fuja, mas isso não quer
dizer que essa reação resulte de ter achado que a pintura era feia, como é
evidente.”

“O que está a dizer é que a estética só existe quando o intelecto é
suficientemente desenvolvido”, concluiu o português. “Mas, se formos a
ver bem, esse é no fundo o meu argumento. Um intelecto capaz de
raciocínios matemáticos avançados é um intelecto que acede ao conceito de
beleza. A possibilidade de os extraterrestres terem noção estética é apenas
uma dedução resultante da constatação de que o sinal Wow! e a mensagem
de Phanes mostram que eles dominam conceitos matemáticos como a
constante pi e a lei do inverso do quadrado, além das séries de Lyman. Se os
extraterrestres têm conhecimentos aprofundados de matemática e se há uma



relação universal entre a matemática e a estética, é provável que também
tenham noção estética.”

A astrobióloga ponderou esta conclusão.
“É possível.”
“Agora, pergunto eu, o que poderemos...”
As palavras do português foram interrompidas pelo som da base de um

copo a bater insistentemente na mesa; era Seth que fazia um ponto de
ordem.

“Meus senhores, têm noção de que amanhã temos de começar os
trabalhos às seis da manhã? Isso significa que precisamos de nos deitar
cedo. Pois sabem que horas são neste momento?”

Num movimento quase sincronizado, toda a gente virou o braço e
consultou o relógio de pulso.

“Onze.”
Tomás percebeu que estava a cair de sono, decerto efeito do jet lag. O

chefe científico arrastou ruidosamente a cadeira para trás e pôs-se de pé,
como se convidasse o resto da equipe a imitá-lo.

“Está na hora de fazermos oó.”



XXXV

O simulador móvel da nave espacial, conhecido pela designação de
Shuttle Mission Simulator, ou SMS, era uma estrutura modular branca
sustentada por seis pernas hidráulicas; parecia uma aranha gigante no meio
do hangar do edifício 35 do Johnson Space Center. A porta do simulador
abriu-se e um engenheiro fez com a mão um sinal a convidar os recém-
chegados a entrarem.

“Vamos lá, rapazes!”, disse. “Não temos o dia todo.”
Os especialistas de missão alinharam-se diante da porta e, com a ajuda

dos engenheiros e de outros técnicos, subiram a pequena escada e entraram
no SMS móvel em fila indiana. Tomás seguia em último e, ao cruzar a
portinhola, deparou-se com dois rostos fatigados na posição de pilotagem à
espera que todos se instalassem no interior. Eram Duck e Frenchie, o
comandante e o piloto da Missão Phanes, que pelos vistos tinham passado a
noite inteira a proceder a simulações de decolagem.

Os cientistas da missão ocuparam os seus lugares e deixaram que lhes
apertassem os cintos. A Tomás foi destinada uma posição traseira, ao lado
de Bozóki Emese e de Yao Jingming. Seth estava no cockpit, junto de Duck
e Frenchie.

“Se nos puseram assim é porque serão estes os nossos lugares no
Atlantis”, sussurrou a húngara. “Tudo nos treinos é uma réplica da situação
real.”

O espaço no interior do simulador parecia incrivelmente apertado, como
uma pequena cela de prisão rodeada de botões e telas, e o historiador
perguntou a si mesmo se conseguiria passar vários dias ali fechado sem
sofrer um ataque de claustrofobia. Tudo naquele lugar era uma cópia exata
do space shuttle onde daí a cerca de duas semanas viajariam, de maneira
que se pôs a estudar o espaço com atenção. A panóplia de instrumentos
pareceu-lhe impressionante. Haveria alguém capaz de os conhecer a todos?

Quando os preparativos foram dados por concluídos, os técnicos
abandonaram o SMS e apenas o diretor da missão e chefe do programa de
treinos, Billy Gibbons, ficou para trás.



“A minha função principal aqui neste edifício é a de Sim Sup”,
apresentou-se o diretor da Missão Phanes. “Antes de começar o programa
de treinos, gostaria de saber se estão confortáveis.”

Toda a gente fez um sinal afirmativo e Tomás aproveitou para interrogar
Emese sub-repticiamente.

“O que é um Sim Sup?”
“Simulator supervisor”, explicou ela. “O supervisor do simulador. Além

de ser o diretor-geral da Missão Phanes, o Billy é o chefe da equipe
responsável pelo programa de treino no SMS e de todo o programa de
preparação. Vai criar aqui no SMS móvel sucessivas simulações com
múltiplos problemas na decolagem e na aterragem para que nós, e em
particular o Duck e o Frenchie, os resolvamos.”

O português engoliu em seco e ainda tentou explicar que não sabia
resolver coisa nenhuma; se houvesse uma avaria na nave espacial e a
sobrevivência do grupo dependesse das suas competências ao comando do
shuttle, todos morreriam. O Sim Sup, contudo, não lhe deu tempo pois
retomou de imediato a palavra.

“Estamos em L menos catorze e a R menos dezasseis”, anunciou. “Isso
quer dizer que...”

Emese soprou para o lado a tradução do jargão técnico.
“L menos catorze significa que estamos a catorze dias da decolagem e R

menos dezasseis que estamos a dezasseis dias do encontro com Phanes.”
“... temos pouco tempo para nos prepararmos. O Duck e o Frenchie

estão a trabalhar intensamente nos procedimentos de decolagem e
aterragem e encontram-se já numa fase mais avançada”, prosseguiu Billy.
Apontou para o painel de pilotagem. “Estão a ver estes botões e comandos?
São mais de mil e o comandante e o piloto terão de os conhecer a todos até
o dia da decolagem.”

Tomás abanou a cabeça.
“Coitados...”
“Todos os sistemas terão de ser simulados, do sistema hidráulico aos

sistemas eléctrico, de controle de ambiente, do motor principal, dos motores
auxiliares, do controlo de altitude, de manobra orbital e tudo o mais”,
acrescentou o Sim Sup. Indicou os especialistas de missão. “Não exijo o
domínio destes sistemas, como é evidente, mas pelo menos precisarão de
um conhecimento básico e de se familiarizar com todos os procedimentos,
razão pela qual se encontram aqui hoje. Vamos passar a manhã a simular a



decolagem e a tarde a aterragem.” Percorreu todos os presentes com o olhar.
“Alguma dúvida?”

Seth Dyson ergueu a mão.
“Quando treinaremos no SMS fixo?”
“Isso só acontecerá quando tivermos a informação sobre a trajetória

exata de Phanes”, foi a resposta. “Até agora só dispomos de projeções
feitas com base nas triangulações dos radiotelescópios. Elas permitem-nos
perceber que os nossos amigos vão passar algures entre a Terra e a Lua, o
que, embora em termos cósmicos seja uma ninharia, para nós é ainda uma
distância demasiado vasta para que possamos planificar adequadamente a
missão. Como sabe, temos de considerar o importantíssimo problema da
autonomia do space shuttle, que foi concebido apenas para missões de
transporte de carga e pessoas em órbita da Terra. Ora neste caso estamos a
falar de uma missão que envolve abandonarmos a órbita para mergulharmos
no espaço. O space shuttle pura e simplesmente não foi concebido para uma
coisa dessas.”

“Sim, eu sei, mas isso já é considerado nos parâmetros da missão”,
lembrou Seth. “Daqui a alguns dias os europeus vão lançar da Guiana
francesa um Ariane 5 com um ATV Jules Verne, habitualmente usado para
dar velocidade à Estação Espacial Internacional e que está a ser adaptado
para a nossa missão. Em órbita iremos acoplar o ATV ao Atlantis para que o
shuttle tenha energia e combustível suficientes para abandonar a órbita
terrestre e ir ao encontro de Phanes. A adaptação viabilizará uma operação
mais afastada da Terra, pelo que não temos de nos preocupar em demasia.”

“Mas quanta energia adicional e quanto combustível será necessário,
Seth?”, questionou o diretor da missão. “Onde vai ser exatamente o
encontro? Como será o regresso? Não sabemos nada disso porque a rota
exata de Phanes ainda não está estabelecida. Precisamos desesperadamente
de uma identificação visual da nave alienígena, captada em momentos
sucessivos, para podermos calcular com precisão a direção e a velocidade
do veículo e assim estabelecer a sua rota exata. Só depois poderemos fazer
um cálculo rigoroso que nos permita delinear um plano de missão com
possibilidades de ser bem-sucedido.”

“Quando teremos os dados de que precisamos?”
Billy fez um gesto indefinido no ar.
“Sei lá!”, retorquiu. “A fucking Phanes é uma nave espacial tão pequena

que, apesar de ter todos os telescópios do mundo apontados para ela,



ninguém lhe conseguiu ainda ver a fuça.”
Não havia mais nada para dizer, uma vez que os fatores desconhecidos

eram ainda muitos, de modo que o diretor da missão deu meia volta, saiu do
simulador e fechou a portinhola, deixando os astronautas encerrados no
interior do simulador móvel do space shuttle. Minutos depois, e após uma
curta troca de mensagens técnicas pelo intercomunicador de rádio, o SMS
móvel deu um solavanco inesperado que, de tão brutal e repentino, assustou
Tomás. O exercício tinha começado.
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A primeira jornada de treinos em Houston foi incrivelmente dura, tendo
sido seguida de exames médicos. No final do dia, quando se sentou à mesa
da cantina para jantar com os companheiros de missão, Tomás sentia-se
entorpecido e dorido. Não tinha graça nenhuma passar horas a fio fechado
num cubículo minúsculo a ensaiar situações catastróficas e agradecia aos
céus não ter de aguentar aqueles exercícios durante anos, como acontecia
com a generalidade dos astronautas.

As simulações não eram penosas apenas em resultado do desconforto
físico de estarem tanto tempo fechados na mesma posição num espaço tão
apertado, embora isso pesasse, e muito, mas sobretudo da permanente
pressão psicológica a que eram submetidos. O programa de treino fora
concebido para ser estressante e isso de fato acontecera, e de que maneira.
Para apimentar os exercícios e testar a capacidade de resposta e preparação
dos tripulantes, o diretor da missão havia introduzido uma multiplicidade de
avarias na decolagem e na aterragem do space shuttle que, a acreditar no
programa de computador do simulador, conduzira quase metade das vezes à
incineração dos tripulantes. Nada animador, sobretudo porque alguns dos
problemas pareciam mesmo irresolúveis, incluindo falhas eléctricas que
provocavam incêndios nos foguetes de decolagem.

Confrontado com a realidade do primeiro dia, Tomás começou a
interrogar-se seriamente sobre os riscos envolvidos naquela missão e a
sensatez de tudo aquilo. Se tinha medo de uma coisa tão simples como voar
de avião, para que se metera numa aventura daquelas?

“Não se assuste”, disse Emese quando um empregado lhes pôs na mesa
uma nova dose de hambúrgueres com batatas fritas e ketchup, regadas a
refrigerantes gaseificados. “É verdade que estamos a operar num calendário
muito apertado e isso é potenciador de falhas e impede a automatização
adequada dos mecanismos de resposta. Não vou negar que uma coisa dessas
aumenta consideravelmente os riscos. No entanto, e em princípio, não
deverão ocorrer na missão tantos problemas como surgiram hoje no



simulador, nem deverão ser tão graves.” Fez uma curta pausa antes de
acrescentar uma última palavra em jeito de pensamento tardio. “Espero.”

Esta afirmação não tranquilizou o português.
“Está a insinuar que mesmo assim haverá problemas na nossa missão?”
A astrobióloga da Agência Espacial Europeia deu uma dentada no

hambúrguer antes de responder.
“Em todas as missões espaciais há problemas”, sentenciou com um

semblante imperturbável. “Temos de estar preparados para isso.”
Tomás sentiu-se desfalecer.
“Estou a ficar maldisposto...”
“Além do mais, temos de considerar que...”
“Seth!”, gritou uma voz, interrompendo as várias conversas que

decorriam animadamente à mesa entre os elementos da tripulação.
“Apanharam-no!”

Os olhares dos astronautas que se encontravam na cantina do sexto
andar do edifício 4S voltaram-se para o homem que falara. Era o diretor da
missão que lhes pregara mil partidas nas simulações desse dia. Billy entrara
intempestivamente no espaço das refeições e dirigia-se a eles com um
laptop nas mãos.

“Apanharam o quê, Billy?”
“Phanes!”, foi a resposta excitada do responsável da missão ao abeirar-

se da mesa onde os astronautas jantavam. “Apanharam Phanes!”
Os cientistas olharam-no sem perceber com exatidão o sentido da

afirmação pois, assim enunciada, poderia significar diversas coisas
diferentes, da captura da nave espacial extraterrestre à sua destruição.

“Apanharam-no? Apanharam-no como? O que queres dizer com isso?”
O diretor da NASA pousou o laptop sobre a mesa e digitou

apressadamente uma password no teclado.
“Apanharam-no!”, repetiu. “O ESO acabou de enviar imagens do VLT

para aqui!”
Fez-se um clamor à mesa e, saltando literalmente dos seus lugares, os

cientistas debruçaram-se ao mesmo tempo sobre a tela do computador para
espreitar as imagens que o recém-chegado lhes viera trazer. Sem entender o
que se passava, uma vez que havia pormenores do jargão técnico que lhe
escapavam, Tomás deu um toque no braço de Emese, como se lhe pedisse
ajuda.



“O VLT é o Very Large Telescope”, traduziu ela enquanto aguardavam
que a imagem se formasse no computador portátil. “Trata-se de um sistema
de quatro telescópios gigantes do ESO, o Observatório Europeu do Sul,
usado para a pesquisa astronômica no hemisfério sul. Os telescópios estão
em Paranal, no deserto de Atacama, no Chile, e podem ser utilizados em
conjunto para conseguir uma elevada resolução angular. Pelos vistos o Very
Large Telescope captou imagens de Phanes.”

Esta última parte Tomás entendera à primeira. Até ali apenas tinha sido
captada a mensagem rádio da nave espacial extraterrestre com os
algarismos de pi, mas, e como Billy explicara nessa manhã, não havia ainda
uma única fotografia de Phanes. O VLT acabava aparentemente de obter a
primeira.

Com a respiração suspensa, os cientistas viram enfim formar-se na tela a
imagem remetida do Chile pelo ESO.

“Oh!”
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Um ponto.
A fotografia do VLT mostrava unicamente um pontinho branco no meio

do negro profundo do cosmos; dir-se-ia uma simples estrela.
“É... é isto?”
“Parece que sim.”
Examinaram a imagem, tentando destrinçar os contornos da nave

espacial extraterrestre, mas era inútil; a única coisa que a fotografia
mostrava era mesmo um ponto luminoso no espaço. Não parecia muito e
Seth esforçou-se por ocultar a decepção.

“Ao menos já o vemos”, disse em tom conformado. “As próximas
imagens serão com certeza melhores e mostrar-nos-ão mais coisas. Goddard
já tem as coordenadas do VLT para poder apontar o Hubble?”

Tratava-se de uma referência ao Goddard Space Flight Center, o maior
laboratório espacial da NASA, situado perto de Washington, DC, e que
controlava o Hubble, o telescópio colocado no espaço para poder observar o
cosmos sem a interferência da atmosfera terrestre.

“Estão a trabalhar nisso.”
“Se fosse a si, caro colega, não alimentava grandes esperanças”, avisou

Yao Jingming. “Nem no Hubble nem em qualquer outro telescópio, receio
bem.”

“Ora essa. Por quê?”
“Porque Phanes vem do exterior do sistema solar e viaja na nossa

direção com o Sol de frente. Isto significa que, seja qual for o telescópio
utilizado, apenas captaremos o reflexo do Sol na sua superfície, mais nada.”

“Acha mesmo que não conseguiremos melhores imagens do que esta?”
“Infelizmente não. Só seremos capazes de ver as formas de Phanes

quando estivermos perto dele. Até lá, o nosso visitante não passará de um
reflexo de luz.”

Seth deu uma palmada irritada na mesa.
“Fuck!”



O sentimento de decepção não era, no entanto, partilhado por Rilly
Gibbons.

“Ouçam, estas imagens são excelentes”, disse o diretor da missão. “O
ESO enviou-nos outras tiradas hoje ao longo da última meia hora. Os
rapazes aqui em Houston já estão a trabalhar nelas.”

“A sério?”, animou-se o chefe científico da missão, subitamente
esperançado. “Há mais fotografias?”

“Muitas mais. Milhares até. Para dizer a verdade, ainda estão a chegar
do ESO.”

“E... e o que mostram?”
O diretor fez um gesto displicente a indicar o instantâneo que os

telescópios do VLT haviam captado a partir do deserto chileno.
“A mesma coisa que isto. Um simples ponto de luz no meio do espaço.

As fotografias são todas iguais.”
Os ombros do astrofísico da NASA voltaram a descair.
“Damn!”
“Que ar de enterro é esse, Seth?”, quase o repreendeu Billy. “Estas

imagens permitem-nos calcular com exatidão a rota de Phanes. Isso é
ótimo. Estas notícias, devo dizer, são excelentes. Melhores até do que
poderíamos esperar.”

Seth pareceu recuperar o alento.
“Tens razão.”
“Pelos nossos cálculos, Phanes irá passar a quinhentos e vinte

quilômetros da Terra, mais quilômetro menos quilômetro”, anunciou Billy.
“Contamos que as fotografias que serão tiradas nos próximos dias nos
permitam traçar uma rota com a precisão de alguns centímetros, mas já
temos o suficiente para podermos trabalhar.

Os cientistas entreolharam-se.
“Quinhentos quilômetros?”, questionou Seth. “Isso é uma verdadeira

tangente!”
“Uma rota tão rasante não pode ser coincidência”, observou Yao. “É

intencional.”
“Com certeza que é”, concordou o astrofísico. “Devem estar a observar-

nos há milênios e vêm direitinhos à Terra para verificarem se realmente há
aqui vida. Tão certo como dois e dois serem quatro.”

Esta discussão não parecia interessar ao diretor da missão.



“O importante é que uma passagem a quinhentos e vinte quilômetros
está dentro da autonomia do space shuttle”, sublinhou ele, concentrando-se
no que para efeitos imediatos considerava o que realmente interessava.
“Estão a perceber o que isto significa?”

Foi o matemático chinês que tirou as conclusões.
“Não precisaremos do ATV da ESA para ir ao encontro de Phanes”,

observou. “Eu diria, caros colegas, que isso simplifica enormemente o
planeamento e a execução da missão.”

Recostando-se na cadeira e descontraindo pela primeira vez nesse dia,
Billy Gibbons sorriu com satisfação, como se tudo o que importava
estivesse contido nesta ilação.

“Phanes está ao nosso alcance.”



XXXVIII

O estabelecimento preciso da rota de Phanes por parte dos engenheiros
da NASA com base nas fotografias do ESO permitiu aos astronautas irem
no dia seguinte para o SMS fixo, situado no edifício 5 do Johnson Space
Center, e passarem toda a jornada fechados no cockpit simulado de um
space shuttle a fazer exercícios sucessivos de navegação no espaço. Como
este tipo de navegação não envolvia a turbulência típica da decolagem e da
aterragem, pois no espaço não há atmosfera, o simulador não dispunha de
pernas hidráulicas, como acontecia com o SMS móvel, onde haviam
decorrido as simulações da véspera.

Os exercícios no SMS fixo pareceram assim muito diferentes a Tomás.
Não ocorreram os saltos e estremeções que tanto o assustavam nem
aconteceu nada de conturbado do ponto de vista físico. Apenas uma
absoluta tranquilidade. Se viajar no espaço era assim, considerou o
português, talvez não fosse tão mau quanto isso. O lado desagradável
limitou-se aos múltiplos problemas e avarias que o Sim Sup e a sua equipe
foram lançando no programa do simulador para testar até o limite a
capacidade de resposta da tripulação, incluindo uma gravíssima situação de
incêndio junto às reservas de oxigênio que, na ficção do exercício, acabou
com a explosão da nave.

“Goddamn it!”, praguejou Billy pelo intercomunicador, como era seu
hábito sempre que um exercício acabava mal. “Vamos repetir esta merda!
Não saímos daqui enquanto vocês não souberem lidar com um incêndio
junto ao oxigênio, ouviram? Nem que fiquemos aqui até amanhã!”

Tal como o SMS móvel, o SMS fixo reconstituía com aparente
fidelidade o ambiente do Atlantis em órbita. As janelas eram na verdade
telas preenchidas com imagens geradas por computador mostrando o que as
janelas de uma nave espacial normalmente mostrariam em órbita, o espaço
sideral e os contornos da Terra e as estruturas hidráulicas do space shuttle
retirando carga ou manobrando o Canadarm2, o braço robotizado que
permitia movimentar objetos.



A parte mais importante do treino, no entanto, foram os ensaios do
encontro com Phanes, o momento R definido pela NASA. R de rendez-
vous. Com base nas projeções de velocidade e rota extraídas das fotografias
que continuavam a chegar do ESO, o Observatório Europeu do Sul, e
entretanto também de outros telescópios, incluindo o Hubble, foi possível
simular a passagem da nave extraterrestre, representada nas telas por um
space shuttle, a quinhentos e vinte e um quilômetros da Terra. Com esses
dados, executaram-se ensaios sucessivos de aproximação a Phanes.

Como seria de esperar, as primeiras tentativas correram mal. A
aproximação falhava devido à elevada velocidade da nave extraterrestre,
mas os computadores dos simuladores propuseram soluções que foram
aplicadas de imediato e os movimentos do space shuttle foram melhorando
até que, já a meio da tarde, se conseguiu a primeira aproximação simulada
bem-sucedida.

O problema seguinte seria a intercepção. Não bastava alinhar o space
shuttle com Phanes; era preciso estabelecer contato físico. Tratava-se de
uma manobra muito delicada e tornou-se necessário estudar modos de se
proceder. Atirariam um gancho que prenderia as duas naves uma à outra?
Montariam uma estrutura que permitisse aos tripulantes da Atlantis irem até
Phanes? Ou fariam algo diferente?

Depois de muita discussão sobre as diferentes opções, a decisão foi
tomada por Seth já à noite, numa reunião que decorreu na sala de
conferências do sexto piso do edifício 4S.

“Teremos de recorrer à EVA.”
O olhar de Tomás desviou-se de imediato para Emese, sentada ao seu

lado.
“Quem é essa?”
“Extravehicular activity”, sussurrou ela, explicando as iniciais.

“Atividade extraveicular. ”
“Hã?”
“São as operações fora do shuttle. Significa que teremos de sair da nave

num escafandro e movimentar-nos no vácuo.”
O historiador arregalou os olhos e, alarmado com a novidade, levantou a

mão, e a voz, para interpelar o chefe científico da missão.
“Seth, desculpe, mas está a insinuar que terei de caminhar no espaço?”
“Afirmativo.”



Tudo aquilo pareceu a Tomás inusitado, pois nunca ninguém lhe havia
falado em tal coisa.

“Mas... não haverá outra maneira de proceder?”
Seth fez um gesto de impotência.
“Não vejo como”, respondeu. “Se a sua responsabilidade é comunicar

com os tripulantes de Phanes, Tom, terá forçosamente de estar presente
quando ocorrer o primeiro contato. Ora a única maneira de chegarmos a
Phanes é sairmos do Atlantis e fazermos uma EVA. As outras opções pura e
simplesmente não parecem viáveis. Por isso terá de acompanhar a equipe
que abandonará o shuttle e que irá ter com a nave visitante. Não existe outra
opção.”

“Ouça, Seth, eu não tenho qualquer formação para andar a passear no
espaço.”

O olhar do astrofísico desviou-se para Billy Gibbons, como se lhe
entregasse a responsabilidade daquele assunto.

“Não há volta a dar, terá de treinar para isso”, indicou o diretor da
missão e Sim Sup. “Você e todos os elementos que fizerem parte da EVA,
claro.”

“Quem são eles?”
Foi Seth Dyson que respondeu.
“Serei eu, na qualidade de chefe científico da missão”, indicou. “A

Emese, por se tratar da especialista de missão em astrobiologia. E você,
Tom, por ter sido formalmente escolhido pelo secretário-geral da ONU e
por ser o criptanalista da missão e a pessoa a quem foi entregue a
responsabilidade de viabilizar a comunicação com os tripulantes de Phanes.
Seremos a equipe que fará o primeiro contato.”

“Os três sairão do shuttle para ir ter com Phanes”, explicou Billy. “Por
isso, um dos próximos passos será treinar essa situação, e em particular a
EVA. Isso significa que terei de metê-los no NBL.”

“N... quê?”
“NBL, ou Neutral Buoyancy Laboratory”, indicou. “O Laboratório da

Flutuação Neutral. Uns palavrões finórios que inventamos para dizer
piscina.”

“Vamos para a piscina?”
“Correto”, confirmou Billy. “E aviso-vos já de que terão também de ir

para o ginásio levantar pesos, porque a EVA é uma atividade fisicamente
muito exigente e requer força. Antes de chegarmos aí, no entanto, há uma



manobra absolutamente fundamental que vocês terão de dominar na
perfeição e que por isso tem prioridade sobre tudo o resto. Sem ela não
poderão sequer meter o pé no space shuttle. Diria mesmo que é a operação
mais importante que um astronauta precisa de executar quando está lá em
cima.”

“Apagar um incêndio?”
O diretor da missão atirou ao português um olhar ambíguo; parecia

levemente divertido.
“Arriar o calhau.”



XXXIX

Depois de baixar as calças e tirar as cuecas, Tomás lançou um olhar
desconfiado ao orifício situado no interior da retrete do simulador do quarto
de banho do space shuttle. O toilet trainer, como o famoso simulador para
as necessidades fisiológicas dos astronautas era conhecido na NASA,
situava-se numa sala ao lado do SMS fixo, no edifício 5, e era o local de
eleição da maior parte das graçolas de gosto duvidoso no Johnson Space
Center.

Ao fim de um longo momento a fitar o orifício, o português sentiu-se
desanimado. Talvez o melhor fosse ensaiar primeiro o urinol. Seria um
mero adiamento, mas dava-lhe tempo para se mentalizar para a tarefa mais
delicada. O dispositivo coletor de dejetos líquidos era constituído por uma
mangueira de sucção com funis ajustáveis para uso por parte de homens e
mulheres.

Enchendo-se de coragem e resignação, Tomás sentou-se no assento de
plástico da retrete e prendeu-se a ele com grampos atados às coxas; os
grampos eram necessários no espaço para que a ausência de gravidade não
o fizesse flutuar num momento tão sensível. A seguir pegou na mangueira
coletora e introduziu aí aquela que considerava a parte mais preciosa e
invejável de toda a sua anatomia.

“Então, Tom?”, quis saber Seth, que aguardava a sua vez do outro lado
da porta. “Por que exercício vai começar? Sólidos ou líquidos?”

“Líquidos.”
O americano reprimiu uma risadinha.
“Cuidado com a mangueira, hem?”, avisou. “Olhe que isso atua por

sucção.”
“A sério?”
“A sucção é tão forte que já houve astronautas que pediram a mangueira

em casamento!”
“ Engraçadinho...”
A sucção deveria de fato ser intensa, pensou o português, pois havia no

simulador uma tabuleta a aconselhar os astronautas a não introduzirem



demasiado o seu símbolo de virilidade. Quando leu o aviso, Tomás
começou a recear a força da sucção da mangueira e perguntou a si mesmo
se algum astronauta já teria sido castrado pelo urinol. Presumiu que não. Se
a sucção fosse forte, considerou meio a brincar, o pior que lhe poderia
acontecer era ficar com o amiguinho ainda mais comprido. Como no
entanto um homem prevenido vale por dois e estava em causa a sua
capacidade de gerar descendência, teve o cuidado de só inserir a ponta do
seu apêndice masculino na mangueira coletora; parecia-lhe o procedimento
mais prudente para um primeiro exercício. Faltava passar aos atos e
proceder ao ensaio.

Carregou no botão e ligou o sistema. Um vento forte de sucção
refrescou-lhe de imediato a parte do corpo que mais alegrias lhe dera ao
longo da vida, mas não achou que a sucção fosse particularmente agradável
e não viu por isso motivos para contrair matrimônio com o urinol. Fez
pressão na bexiga e a urina saiu e foi sugada pela mangueira sem que nada
saltasse para fora.

“E a última gota?”, atirou Seth, provocador. “Como se vai desembaraçar
da última gota?”

“Cá me arranjo.”
Na verdade, a famosa última gota que todos os homens conhecem como

destinada às cuecas ficou na ponta e colou-se à borda da mangueira antes de
também ela ser sugada pelos ventos aspiradores do coletor de dejetos
líquidos. Problema resolvido. A Operação Urina tinha sido coroada de
amplo sucesso, o que quase deixou Tomás orgulhoso. No final dos treinos
dariam medalhas? E onde as pendurariam exatamente?

Desligou a mangueira do urinol e, abrindo as pernas, voltou a espreitar
o orifício dentro da retrete para onde olhara logo que ali entrara. Chegara a
vez de proceder à manobra mais difícil.

“É agora?”, quis saber o astrofísico do outro lado da porta, sempre a
meter-se com ele. “O grande momento é agora?”

“Deixe-me em paz, Seth!”
O historiador sentia que o americano o provocava, decerto por ciúmes

de Emese, mas afastou o problema da cabeça e preparou-se mentalmente
para usar o coletor de dejetos sólidos. Não seria fácil. O acesso ao coletor
era feito pelo orifício no fundo da retrete, que levaria as fezes para um saco.
Por razões técnicas relacionadas com a dinâmica da sucção, era
fundamental que o “tiro” atingisse o orifício com precisão absoluta, sob



pena de as fezes ficarem a flutuar num ambiente de gravidade nula. Daí a
delicadeza da operação.

“Já ligou o televisor?”, quis saber Seth. “O televisor é muito importante,
Tom. É ele que o vai guiar na manobra antes de iniciar o bombardeamento.”

“Cale-se!”
Descontando o evidente gozo que o astrofísico tirava de toda aquela

situação, o fato é que tinha razão. O televisor era imprescindível no
simulador do quarto de banho. Desconsolado, Tomás ligou o aparelho
instalado diante dele e, no momento em que a tela se acendeu, percebeu o
clarão de luz que também se acendera por baixo, dentro do vaso.

A imagem que a tela transmitia podia não ser das mais gloriosas que
vira de si mesmo, mas era certamente inesquecível. Nem um acrobata do
Circo Chen devia conhecer assim aquela parte do seu corpo. É que, para
ajudar os astronautas a afinarem a pontaria, a NASA instalara uma câmera
dentro do vaso, equipando-a com uma pequena lanterna que projetava um
foco iluminado sobre a parte menos bonita da sua esbelta anatomia.
Quantas vezes teria aquele orificiozinho sido banhado pela luz ao longo da
sua conturbada existência?, interrogou-se numa tentativa de retirar algum
humor de uma situação que até ali apenas o deprimira.

Sentado na retrete a contemplar a imagem constrangedora que enchia a
tela do televisor, Tomás cedeu à tentação de se questionar sobre o charme
de se tornar astronauta. Fora para o submeterem àquelas indignidades que o
tinham metido ali? Nem Vasco da Gama passara por tal provação! Sentiu-se
à beira da revolta, mas lembrou-se de imediato que todos os astronautas
americanos haviam passado no Johnson Space Center por aquele simulador
do quarto de banho. Todos. Incluindo o grande Neil Armstrong. A ideia de
que o primeiro homem a pôr o pé na Lua já estivera sentado naquela mesma
retrete a fazer o mesmo que ele de algum modo confortou-o.

Além do mais, havia que relativizar as coisas. O fato de tudo aquilo ser
projetado no televisor podia não ter grande glamour, mas a imagem na tela
constituía uma ajuda fundamental para o orientar no “tiro”, até porque era
acompanhada por um grafismo a designar o “alvo”. Se não estivesse
perfeitamente alinhado com o centro do orifício coletor de dejetos sólidos,
arriscava-se a que, num ambiente de gravidade nula, as fezes embatessem
nas paredes da retrete e fizessem ricochete, espalhando-se pelas nádegas e
até ficando a flutuar no interior do space shuttle. Uma coisa dessas não
podia acontecer e além do mais produziria um péssimo efeito junto dos



colegas. Como poderia ir ter com Yao e discutir em tom profissional um
aspecto técnico da manobra do braço-robô do shuttle com merda colada às
nádegas? Uma coisa dessas destruiria a credibilidade de qualquer um. Era
também por essa razão que a operação relacionada com as necessidades
fisiológicas tinha mesmo de ser treinada num simulador.

“Decore a posição das nádegas!”, recomendou Seth. “Assim será mais
fácil fazer pontaria quando estiver lá em cima no espaço. ”

A recomendação era acertada. Tomás ajeitou o corpo até as marcas
gráficas na tela lhe indicarem que estava perfeitamente alinhado com o
orifício coletor. A seguir estudou a posição do corpo na retrete e, valendo-se
das marcas em torno do assento, memorizou-a. Depois verificou na tela se
mantinha o “alvo” na “mira”. Assim era. Confirmou desse modo que aquela
era a posição certa para usar o coletor dos dejetos sólidos do space shuttle.

Faltava apenas uma última coisa. A prova dos nove. Carregou no botão
para ligar o sistema e de imediato sentiu uma corrente de ar fresco acariciar-
lhe as partes baixas do traseiro; eram os jatos de ar em sucção que tinham
sido ativados. Só restava testar a sua própria pontaria.

Fez força com o ventre e disparou.



XL

Os três astronautas escolhidos para a EVA, a designação técnica da
saída da nave para o espaço aberto, foram levados para a piscina do Neutral
Buoyancy Laboratory. Não se tratava de uma piscina normal, pois havia
uma enorme estrutura dentro da água. À borda da piscina estava instalada
uma grua.

Tomás lançou um olhar desconfiado a esse guindaste, tentando
descortinar a sua função.

“Dispam-se!”
A ordem foi dada por Billy Gibbons, na sua qualidade de responsável

pelo programa de treinos da Missão Phanes, mas, talvez por reflexo
condicionado de quem estava habituado a ter privacidade nos momentos em
que tirava a roupa, o português olhou para Emese, como se a intimasse a
afastar-se ou pelo menos a virar a cara.

“Então, Tom?”, brincou Seth, que já começara a despir-se. “Está com
medo que a nossa beldade fique decepcionada quando perceber como o seu
coisinho é pequeno e retorcido?”

Tomás teve vontade de dar uma resposta torta, mas conteve-se; sentia
alguma inibição em despir-se diante de uma mulher com quem não tinha
intimidade, mas depressa percebeu que naquelas circunstâncias não podia
ter esse tipo de pudores, não só porque precisavam de operar como uma
equipe mas também porque ela se começara igualmente a despir sem
mostrar a menor relutância. Assim sendo, imitou os companheiros.

Os três ficaram nus e Tomás, embaraçado, evitou olhar para a húngara.
Dois técnicos da NASA aproximaram-se de imediato num carrinho
eléctrico que trazia na carga vários escafandros brancos de astronautas;
pelos vistos Ted e a sua equipe de alfaiates já haviam concluído o trabalho.
Sempre com gestos imperiais e ordens quase monossilábicas, o diretor da
missão apontou para os escafandros.

“Vistam-nos!”
Tomás já tinha aprendido os princípios teóricos da vestimenta e sabia

que havia todo um complexo ritual a respeitar. A primeira tarefa era pôr o



UCD, uma espécie de preservativo que ligava a uma algália e servia de
coletor de urina quando os astronautas usavam o escafandro; tratava-se do
WC de recurso durante uma operação no vácuo. A sensação de ter pousado
nele o olhar de Emese enquanto ajeitava o preservativo do UCD deixou-o
incomodado, mas resignou-se.

“Quer-me cá parecer, Seth, que se enganou redondamente”, observou a
húngara com malícia. “Pelos vistos, o nosso Tomás não tem nada de que se
envergonhar.”

Com vontade de sair depressa daquela situação constrangedora, a ouvir
piropos com o UCD enrolado no amiguinho, o historiador enfaixou-se
rapidamente em latex, apertou a algália à cintura e com a ajuda dos técnicos
da NASA meteu-se dentro do LCG, o vestuário de regulação líquida de
temperatura.

Os técnicos colocaram-lhes biossensores, destinados sobretudo a medir
os sinais vitais dos astronautas quando abandonavam as naves e saíam para
o vácuo. Por fim, chegou a vez do equipamento pesado. Os astronautas
meteram-se nas calças do escafandro e a seguir acocoraram-se e enfiaram-
se nos torsos que estavam pendurados por estruturas. Deixaram a seguir que
os técnicos desprendessem os torsos e os ligassem às calças.

Ao peito dos escafandros de Tomás e Emese estavam os logotipos da
ONU e da ESA do lado direito e ao ombro as respectivas bandeiras
nacionais, a portuguesa e a húngara, enquanto Seth ostentava o logotipo da
NASA e a bandeira americana. Por baixo de cada logotipo da agência
espacial encontrava-se o nome do astronauta. No do português era Thomas
Norona.

“O meu nome não é Thomas Norona”, protestou. “É Tomás Noronha.
Não podem retificar isso?”

“Desculpe, Tom”, disse o diretor da missão, fazendo uma anotação num
bloco enquanto caminhava para sair da zona da piscina. “Vai ser corrigido
para a próxima sessão.”

Já com o dorso do escafandro vestido, Tomás tentou erguer os braços,
mas a força que se viu forçado a empregar deixou-o pasmado.

“Porra!”, praguejou. “Isto é pesado!”
Tinha a sensação de que o simples ato de levantar um braço era

equivalente ao esforço de erguer uma barra de halteres.
“É apenas o começo”, avisou Seth, também ele a ajeitar-se dentro do

torso do escafandro. “Os exercícios da EVA são os fisicamente mais



exigentes de todo o programa de preparação para astronauta.”
“Chiça!”, soprou o português em esforço. “Acho que vou passar o dia

inteiro a levantar halteres só para ganhar força para me mexer aqui dentro.”
Um técnico calçou-lhe as luvas enquanto outro lhe assentou na cabeça

um Snoopy Cap, um dispositivo com auricular e microfone que lhe permitia
comunicar e que ganhara esse nome devido a um desenho dos Peanuts, os
famosos cartoons. Depois foi a vez do capacete. Concluídas estas
operações, os técnicos atarraxaram as luvas e o capacete ao torso, selando-o
por completo. Tomás ficou fechado dentro do escafandro e completamente
isolado do mundo exterior.

Tentou movimentar-se, mas não conseguiu; era como se pesasse uma
tonelada.

“Tom, está a ouvir?”
A voz que lhe falou pelo intercomunicador do capacete era a de Billy

Gibbons, que pelos vistos acabara de chegar à sala de controle do
simulador.

“Sim. O que faço agora?”
“Não tente mexer-se porque tudo isso pesa mais de cento e trinta

quilos.”
“Cento e...? Porra! Como diabo querem vocês que eu me mexa no

espaço quando tenho em cima um escafandro que pesa mais do que um
elefante?”

“Não se esqueça que no espaço não sentirá a gravidade, por isso o peso
não tem importância”, lembrou a voz no intercomunicador. “Agora aguarde
um curto instante porque os técnicos já lhe vão pegar com a grua e descê-
lo para baixo de água.”

Estava explicada a grua na borda da piscina. Dois minutos volvidos e de
fato os técnicos da NASA abeiraram-se do português e pressurizaram o
escafandro para que ficasse com a consistência do aço, como aconteceria no
espaço. As consequências, no entanto, depressa se fizeram sentir. A simples
ação de abrir e fechar a mão deixou-lhe os músculos doridos. O historiador
percebeu que não ia ser nada fácil operar naquelas condições.

Uma vez encaixado na estrutura da grua, os técnicos içaram-no e
começaram a descê-lo para o interior da piscina. Tomás estava fechado no
escafandro e ia ser metido num buraco líquido. Sentiu um inesperado
ataque de claustrofobia, mas dominou a vontade de gritar e acabou por se
controlar.



Quando chegou ao fundo da piscina apercebeu-se de que dentro de água
havia uma grande cabine que reproduzia em pormenor a escotilha do space
shuttle e também as zonas de carga. Sentiu movimento à sua volta e viu
mergulhadores aproximarem-se dele. Os mergulhadores ajustaram-lhe boias
e o balastro de chumbo, o que lhe permitiu flutuar a uma certa
profundidade. O recurso às boias e ao balastro reconstituía uma das
condições que iriam encontrar quando no espaço saíssem do Atlantis para o
vácuo e fossem a Phanes estabelecer contato com os extraterrestres.

A voz de Billy voltou a soar no Snoopy Cap.
“Tom, está confortável?”
“Confortável não me parece a palavra mais adequada”, foi a resposta.

“Mas pelo menos aqui dentro de água já me consigo mexer, o que não é
mau.”

As vozes de Emese e Seth entraram também na intercomunicação e,
minutos depois, já os outros dois astronautas que iriam participar com
Tomás na EVA da Missão Phanes se encontravam igualmente dentro de
água.

“Somos os três mosqueteiros!”, brincou Seth. “Sethus, Emesus e
Tomasis.”

“Acho que está enganado”, corrigiu Emese. “Com estes escafandros
somos mais o homem da máscara de ferro.”

“E quem é o d’Artagnan?”
O diretor da missão pôs fim às brincadeiras.
“Atenção, tripulação. A primeira operação que iremos ensaiar será a

da saída da nave para o vácuo. Façam o favor de se dirigir à escotilha pelo
interior para reproduzirem o procedimento.”

Os três astronautas encaminharam-se para a estrutura que debaixo de
água replicava o space shuttle e iniciaram o exercício. Tomás depressa
percebeu que Seth tinha razão. Os treinos subaquáticos com o escafandro de
astronauta superavam em dureza física tudo o que fizera até ali no programa
de treinos da NASA. Como se o sentimento de claustrofobia não bastasse,
tinha os músculos doridos devido ao enorme esforço de se mexer com um
equipamento tão pesado. Além disso, algumas partes dos exercícios eram
feitas de cabeça para baixo, exatamente como acontecia no espaço, mas
como, apesar de se encontrar debaixo de água, sentia na mesma os efeitos
da gravidade terrestre, o fato continuava a pesar-lhe. Pior, o sangue desceu-
lhe para a cabeça, o que o perturbava mais do que tudo o resto.



Havia ainda a considerar um outro efeito que lhe pareceu bizarro.
Quando exercia com um instrumento força num determinado sentido, o
resultado era uma reação oposta. O efeito deixou-o desconcertado.

“É a terceira lei de Newton”, explicou Seth. “Para cada força que se
exerça, recebe-se uma força igual em sentido contrário.”

“Mas isto parece diferente do que acontece normalmente...”
“Tem razão, mas na água o efeito é exatamente igual ao que vamos

sentir quando estivermos a movimentar-nos no vácuo. Temos de nos
habituar para não nos desorientarmos na hora da verdade. Daí que a EVA
seja ensaiada dentro da piscina.”

A experiência deixou-o por momentos completamente baralhado, tão
diferente o comportamento do corpo se revelava em relação ao que estava
habituado. Mesmo assim exercitaram manobras de reparação de
componentes da carga e os movimentos no vácuo.

Quando ao fim de três horas iam manobrar o braço robotizado
Canadarm2, no entanto, o Sim Sup interveio.

“Receio, rapazes, que o treino de hoje tenha chegado ao fim. Dirijam-se
para a grua para serem retirados.”

“Já?”, protestou Seth. “Logo agora que nos estávamos a divertir...”
“Lamento, mas têm de subir.”
O chefe científico da missão consultou o relógio do escafandro.
“Mas porquê, Billy? Pelas minhas contas ainda dispomos de mais uma

hora de exercício e temos de nos familiarizar com a manipulação do braço
robotizado. Porque raio não ficamos aqui até completar o programa do
dia?”

“Não pode ser, Seth.”
“Por quê?”
Fez-se um curto silêncio no intercomunicador, como se o diretor da

missão estivesse a conversar com alguém.
“Há uma notícia de última hora. Preciso que saiam daí pois temos de

avaliar isto.”
Ainda debaixo de água, e vendo os mergulhadores aproximarem-se para

os levarem para a grua que os ia içar, os três astronautas entreolharam-se,
intrigados.

“O que se passa, Billy?”, quis saber o chefe científico, já preocupado.
“O que aconteceu?”



Nova pausa. O diretor da missão parecia estar a pensar no que podia
dizer. Ou talvez estivesse a consultar alguém. O fato é que só respondeu ao
fim de vinte segundos.

“São os russos.”
“Os russos? O que fizeram eles?”
Uma última pausa na intercomunicação.
“Também vão lançar uma missão de encontro com Phanes.”



XLI

O processo de despir o escafandro revelou-se quase tão difícil, penoso e
moroso como o de o vestir, mas os três astronautas nem deram pela
passagem do tempo, tão compenetrados estavam na tarefa. Sobretudo
sentiam-se preocupados com a novidade que o diretor da missão lhes
comunicara quando dera ordens para suspender o treino da EVA na piscina
do NBL.

Isso não impediu que Tomás tivesse o cuidado de, dessa feita, não
deixar escapar o instante em que Emese, já liberta do escafandro, dos
biossensores, do vestuário térmico e do latex, ficou momentaneamente nua.
Uma visão notável que não o deixou indiferente. É certo que esse momento
mágico não durou muito. Depressa a astrobióloga vestiu o uniforme da
Agência Espacial Europeia que habitualmente usava e abandonou o sector
da piscina em passo altivo; não era claro se estava com pressa de sair dali
ou se se exibia.

“Esta moça fazia-me feliz”, suspirou Seth com uma expressão
desconsolada. Voltou-se para Tomás. “Não vou ter problemas consigo, pois
não?”

“Problemas?”
“Ouça, vamos estar todos juntos no espaço, ela é a única mulher do

grupo, tem um corpo e uma carinha de sonho, já se viu que o prefere a si e...
está a ver, não está?”

“Não estou, não.”
O físico da NASA perscrutou-o com o olhar, como se o dissecasse.
“Pois, você vai casar em breve. Espero que tenha juizinho.”
Tomás não respondeu. O momento não era o mais adequado para a

habitual postura competitiva entre homens por causa de uma fêmea, pelo
que se vestiu e, sem perderem mais tempo, ambos seguiram no encalço da
húngara.

Saíram do sector da piscina, meteram por um corredor, subiram as
escadas e foram para a sala de controle dos exercícios do NBL, onde toda a



gente, incluindo Billy Gibbons e os restantes astronautas da Missão Phanes,
se aglomerava à volta de um televisor a ver as notícias.

Um canal de informação exibia Breaking news em oráculo e noticiava
que “os russos entraram na corrida”, ao mesmo tempo que mostrava
imagens de arquivo de foguetes a decolarem do cosmódromo de Baikonur
por entre um grande aparato de chamas e fumo.

“... anunciou que a missão será comandada pelo coronel Vitaly Glebov
e incluirá mais dois cosmonautas”, dizia o jornalista. “Trata-se do capitão
Evgueni Mitkin e da tenente Irina Andronikova. O Kremlin revelou ainda
que a Missão Lyubov, ou Amor, incluirá buquês de flores para oferecer aos
extraterrestres em gesto de paz e boa vontade da humanidade. O porta-voz
do Kremlin, Igor...”

“Missão Amor!?”, exclamou Seth, incrédulo com o que via e ouvia.
“Flores!? Mas esta gente está a pensar em quê?”

Sucedeu-se um coro de “chius!” na sala. Ninguém queria perder pitada.
"... questionado sobre os motivos pelos quais não aderia à Missão

Phanes, organizada pelas agências espaciais dos Estados Unidos, da União
Europeia e da China com o patrocínio da Assembleia Geral das Nações
Unidas”, prosseguiu o jornalista, “o ministro russo dos Negócios
Estrangeiros classificou essa missão conjunta internacional como ‘uma
farsa orquestrada pelo Ocidente’.”

Desencadearam-se apupos na sala de controle, mas o silêncio voltou
imediatamente porque a tela mostrou o governante russo sentado num
gabinete dando entrevista e todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer.

“A chamada Missão Phanes não passa de uma farsa orquestrada pelos
Estados Unidos e seus fantoches na Europa para, fingindo agir em
representação da comunidade internacional, se apropriarem da tecnologia
avançada de que os extraterrestres dispõem e assim perpetuarem o seu
domínio político sobre o resto da humanidade”, declarou o ministro.
“Mesmo que a China aceite fazer parte desta farsa, nós não faremos. A
Rússia trabalha em prol da paz e sem subterfúgios, e é por isso que fazemos
questão de ser os primeiros a chegar junto dos extraterrestres e estender-
lhes o ramo de oliveira que selará a paz e a concórdia entre as espécies
inteligentes.”

Os elementos da Missão Phanes estavam atônitos com o que ouviam.
“Será possível?”, questionou-se Seth, que ainda não acreditava no que

ouvira. “O que quer esta gente?”



Billy esboçou um gesto de frustração.
“Não é evidente? Pretendem transformar tudo isto numa corrida ao

espaço e se possível chegar primeiro, não só para nos humilharem mas
também para estabelecerem relações privilegiadas com os extraterrestres e,
se possível, terem acesso à tecnologia avançada de Phanes. É um golpe de
mestre.”

“Golpe de mestre?”, quase se indignou o chefe científico. “Isto é mas é
uma loucura! Não está a ver o que vai acontecer? Nós interceptamos
Phanes, eles interceptam Phanes e vamos todos à pressa apresentar-nos aos
extraterrestres, à bulha uns com os outros para ver quem passa à frente, para
depois fazermos juras aos tripulantes de Phanes e a quem os enviou de que
só pensamos em paz e amor e concórdia. É... é ridículo!”

Todos imaginaram a situação e balançaram afirmativamente a cabeça. O
que poderia haver de mais absurdo que transformar um acontecimento da
magnitude, solenidade e importância de um encontro entre duas civilizações
cósmicas numa disputa ciumenta entre as grandes potências de uma delas?
O que deveria ser uma ocasião histórica, conduzida com pompa e
dignidade, poderia tornar-se um tumulto pouco edificante que iria mostrar o
pior da natureza humana.

Emese olhava embasbacada para a tela.
“O que irão eles pensar de nós?”, perguntou ela como se refletisse em

voz alta. “Meu Deus, imaginem só o que os tripulantes de Phanes vão
pensar de nós!” Fechou os olhos. “Que vergonha, que vergonha!”

“A Casa Branca tem de intervir”, exclamou Seth com profunda
convicção. “O presidente tem de falar com os russos e meter-lhes juízo
naquelas cabeças casmurras! É preciso mostrar-lhes que uma coisa destas
não faz sentido nenhum.”

Yao Jingming abanou a cabeça.
“Os russos nunca recuarão depois de fazerem um anúncio formal como

este, caro colega”, opinou. “Perderiam a face.”
Enquanto o canal de notícias debitava pormenores sobre o anúncio

russo, os astronautas e os engenheiros e técnicos que se concentravam na
sala de controle dos exercícios do NBL iam comentando as novidades. Os
telemóveis entretanto começaram a tocar quase em concerto. Toda a gente
consultava toda a gente e oferecia e pedia opiniões sobre o significado e as
implicações do anúncio russo.



No meio daquela confusão, e comportando-se como se estivesse
alheado de toda a excitação e nervosismo que ali se instalara, Tomás
abeirou-se do chefe científico da missão.

“Seth, há aqui qualquer coisa que não bate certo.”
O astrofísico da NASA estava de tal modo embrenhado nos seus

pensamentos que estremeceu ao ser interpelado, como se voltasse de um
mundo distante.

“Hmm?”
“Não se lembra do que nos disse o responsável da agência espacial

russa quando estávamos no Vaticano?”
“Quem? Está a referir-se ao telefonema do outro dia do coronel Popov,

da Roscosmos?”
“Lembra-se que ele nos disse que Phanes constituía uma grande ameaça

para a humanidade e mais não sei quê?”
“Afirmativo. E então?”
Tomás indicou o televisor com as notícias.
“Se os russos acham que Phanes é uma ameaça muito grande, por que

razão vão agora lançar uma missão chamada Amor e oferecer flores aos
extraterrestres? Já só falta prometerem-lhes beijos e sexo. Não acha muito
estranha esta conversão súbita?”

Seth Dyson encolheu os ombros.
“Sei lá. Se calhar mudaram de ideias, se calhar não sabem o que

querem, se calhar querem tudo e o seu contrário. Quem é que percebe o que
se passa na cabeça daqueles loucos?”

“Os russos não são loucos, Seth”, defendeu o português. “Paranoicos,
com certeza. Loucos não. Se num primeiro momento achavam que Phanes
era uma grande ameaça e agora estão de tal maneira movidos por
sentimentos de paz e amor que até querem oferecer-lhes flores, há aqui
qualquer coisa que não bate certo.”

“Onde quer chegar, Tom?”
“Não sei. Estou apenas a chamar a atenção para o que me parece uma...”
De telemóvel na mão, Billy abeirou-se deles com cara de caso e

interrompeu a conversa sem cerimônias.
“Seth, acabei de receber um telefonema de Washington. Há mais

novidades. Convoca imediatamente os astronautas para uma reunião de
emergência na sala de conferências do edifício 4S.”

“O que se passa?”



“Top secret.”
“É por causa deste anúncio russo?”
“Claro.”
“Seremos só nós ou estará mais alguém?”
O diretor da missão hesitou antes de responder.
“Seremos só nós aqui em Houston. Mas teremos um alto funcionário em

direto de Washington através de uma linha encriptada de alta segurança.”
“Quem?”
O diretor da Missão Phanes voltou a hesitar. Olhou em volta para se

certificar de que ninguém os escutava além de Tomás e inclinou-se sobre
Seth, estreitou as pálpebras e assumiu uma postura sigilosa, acabando por
dar a resposta tão baixo que se diria falar num sussurro.

“O diretor da CIA.”



XLII

O burburinho nervoso que animava a sala de conferências, onde se
concentravam apenas os cinco astronautas e o diretor da Missão Phanes,
cessou no preciso momento em que a tela na parede se iluminou com a
imagem de uma mira de barras. A ligação com Washington, ou mais
precisamente Langley, estava a ser estabelecida.

Um logotipo da CIA apareceu de seguida com um relógio digital em
contagem decrescente a partir de um minuto. Quando a contagem chegou a
zero, a imagem foi momentaneamente a negro, para ser substituída pelo
rosto ossudo de um homem de meia-idade, de terno e gravata.

Foi Billy Gibbons, na sala de conferências do 4S no Johnson Space
Center, o primeiro a falar.

“Diretor Paley, já o estamos vendo”, anunciou. “Toda a equipe de
astronautas da Missão Phanes se reuniu aqui, conforme solicitou. Como
esta emissão é encriptada e mais ninguém se encontra presente do nosso
lado, penso que estão reunidas as condições de confidencialidade que
requereu. Será que nos pode esclarecer sobre os motivos desta reunião?”

O homem do outro lado da linha era o diretor da CIA, Robert A. Paley,
e tinha ar de poucos amigos.

“Os motivos são óbvios, professor Gibbons”, respondeu Paley com
secura. “Presumo que esteja já a par das notícias de Moscou.”

“Com certeza, diretor Paley. Foi uma grande e desagradável surpresa,
mas dos nossos amigos russos é de esperar tudo.”

“Pode ter sido surpresa para si, professor Gibbons, mas asseguro-lhe
que não foi para a agência”, devolveu o homem cuja imagem estava
projetada na tela. “Há já vinte e quatro horas que tínhamos indicações
sobre o que se estava a passar e procedíamos a consultas com a Casa
Branca. Ponderamos várias possibilidades de resposta, incluindo uma que
lhes diz respeito. O anúncio agora feito pelo Kremlin precipitou tudo e o
presidente, após contatos secretos com os nossos aliados europeus e a
China, aprovou as alterações que se impõem ao perfil da sua missão. Daí a
nossa conferência. O que vou dizer não pode sair daqui, mas é fundamental



que estejam a par do que está acontecendo para perceberem as decisões do
presidente e dos nossos aliados.”

“Já estamos a par, diretor Paley. As notícias estão a dar na televisão.”
“As notícias não passam de simples fumaça para nos despistar. Há

coisas graves que não são do conhecimento público. Vocês têm de as saber
para se prepararem devidamente e para que equipemos adequadamente o
Atlantis e adaptemos o programa de treinos à nova realidade e às
alterações ao perfil da missão.”

Os astronautas na sala de conferências do sexto piso do edifício 4S
trocaram olhares inquietos entre eles, pressentindo algo muito sério mas
sem perceberem o sentido preciso do que acabava de lhes ser dito.

“Está a referir-se exatamente a quê, diretor Paley?”, questionou Seth.
“O que quer dizer quando afirma que o perfil da missão foi alterado?
Alterado em quê exatamente?”

“Já lá vamos.”
“E porque diz que estas notícias são fumaça? Os russos afinal não vão

lançar nenhuma missão para o espaço? É isso?”
“Com certeza que vão.”
“Então qual é o problema?”
Como em resposta, o diretor da CIA puxou para junto dele um laptop e

começou a digitar instruções no teclado. Instantes volvidos, a imagem de
Robert Paley sentado no seu gabinete foi substituída por uma fotografia tipo
passe de um homem louro, de cabelo cortado à escovinha e com farda
militar.

“Meus senhores, apresento-vos o coronel Vitaly Glebov, comandante da
Missão Lyubov que a Rússia vai enviar ao encontro de Phanes para
oferecer flores ao ET. O problema é que o coronel Lyubov não é nenhum
florista. Trata-se de um homem que fez carreira a pilotar Mig-25 na Força
Aérea russa antes de se tornar cosmonauta. Não acham essa informação
interessante?”

Billy hesitou.
“Bem... para ser sincero, não estou a ver onde quer chegar. Parece-me

normal que haja astronautas com formação militar na aeronáutica. Entre nós
passa-se a mesma coisa. Não posso deixar de lhe lembrar que Neil
Armstrong, John Glenn, Alan Shepard e muitos outros grandes heróis
americanos da conquista do espaço foram pilotos de caças antes de se
tornarem astronautas. Os próprios comandante e piloto da Missão Phanes, o



coronel Daugherty e o capitão Charbit, são aviadores militares. Os
requisitos e perigos inerentes a estas missões tornam adequado o recurso a
pilotos das forças armadas.”

A imagem que vinha de Langley mudou para a fotografia de um homem
magro e de cabelo escuro cortado à escovinha.

“É verdade”, concedeu o diretor da CIA, a voz a fazer-se ouvir sobre a
nova fotografia. “Mas será interessante notar que o piloto da Missão
Lyubov é este homem, o capitão Evgueni Mitkin, oficial do RVSN RF. O
capitão Mitkin está sobretudo ligado ao RS-28 Sarmat, conhecido nos
meios militares por Satanás Dois. Vocês fazem por acaso alguma ideia do
que se trata?”

Seth sorriu.
“Um culto satânico?”
A graçola e o tom descontraído do chefe científico da missão não foram

apreciados pelo diretor da CIA, como se percebia pelo seu semblante
quando respondeu.

“Isto não tem piada nenhuma, professor Dyson”, retorquiu Robert Paley
em tom cortante. “Trata-se de um assunto muito grave e agradecia que
mantivesse um registo apropriado às circunstâncias que estamos a viver.”

“Peço desculpa.”
“O RVSN RF a que o capitão Mitkin pertence é a Força de Foguetões

Estratégicos, a unidade militar das Forças Armadas russas responsável
pelo sistema de mísseis estratégicos nucleares do país.”

“Perdão?”
A fotografia do segundo cosmonauta russo foi substituída pela imagem

de um míssil em voo.
“O RS-28 Sarmat a que o capitão Mitkin está habitualmente ligado na

sua unidade da Força de Foguetões Estratégicos é um míssil balístico
intercontinental russo armado com dez ogivas termonucleares pesadas ou
quinze ligeiras, todas elas capazes de atingir vários alvos ao mesmo
tempo.”

“Holy shit!”
“O capitão Mitkin tem nas forças armadas russas a reputação de ser

um dos principais programadores destes mísseis”, indicou o diretor da CIA
num tom monocórdico. “A questão é esta: para que raio precisam os
russos de um programador de mísseis RS-28 Sarmat, conhecidos na NATO
por Satanás Dois, numa missão espacial chamada Amor e que



supostamente é destinada a oferecer flores aos extraterrestres para
expressar a boa vontade da humanidade?”

Em Houston todos observavam de boca aberta as imagens de mísseis
russos em voo que enchiam a tela da sala de conferências do edifício 4S do
Johnson Space Center.

“Meu Deus!”, murmurava Bozóki Emese, chocada com as informações
e as imagens. “O que andam os russos a congeminar?”

A imagem na tela mudou de novo. Os vídeos com mísseis a atravessar o
ar foram substituídos pela fotografia do rosto bolachudo de uma mulher de
farda militar e cabelo apanhado num carrapito.

“Apresento-vos agora o terceiro elemento da Missão Lyubov”, indicou
Robert Paley. “A tenente Irina Andronikova. Tem um sorriso bonito e consta
que faz umas valentes mamadas, mas não aconselho a confiar sua
virilidade a ela porque parece que tem dentes de aço. O pior, no entanto, é
do que a nossa doce Irina é capaz quando está diante de um comando
remoto de mísseis balísticos. É que ela pertence à Força de Foguetões
Estratégicos sob as ordens do capitão Mitkin e a sua especialidade
específica é manejar os RS-28 Sarmat e garantir que eles atingem os seus
alvos. Ou seja, o capitão Mitkin programa-os, a tenente Andronikova
opera-os. A pergunta é esta: para que precisam os russos de uma amazona
deste calibre numa missão de paz e amor no espaço? Não será de certeza
para regalar os tripulantes de Phanes com o virtuosismo da bela Irina nas
artes do sexo oral...”

Os elementos da Missão Phanes escutavam tudo com um ar cada vez
mais sombrio.

“Tudo isto é muito preocupante, diretor Paley”, reconheceu Seth, já sem
qualquer vontade de brincar. “Mas, por mais perturbador que o perfil dos
cosmonautas da Missão Lyubov seja, o fato é que nada disso prova coisa
nenhuma.”

A tela da sala de conferências voltou a mostrar o rosto grave do diretor
da CIA.

“Correcto, professor Dyson”, admitiu Paley. “Porém, tenho mais coisas
para mostrar. Presumo que as queiram ver.”

“Com certeza.”
O responsável pela agência americana de informações voltou a digitar

no teclado do laptop e na tela o seu rosto foi substituído pela fotografia de



uma floresta de coníferas evidentemente tirada a partir de um satélite-
espião.

“Esta imagem foi captada ontem por um dos nossos satélites”, indicou
Paley. “Trata-se do silo estratégico de Plesetsk, em Arkhangelsk Oblast,
oitocentos quilômetros a noroeste de Moscou. O silo é conhecido pelo seu
arsenal de mísseis SS-27 Topol-M, mas temos informações de que dispõe
também de uma quantidade limitada de RS-Sarmat.” A imagem foi
ampliada, mostrando uma coluna motorizada em movimento numa estrada
que cortava a floresta. “Podem ver aqui um camião a sair do silo sob
fortíssima escolta militar. Sabemos que estas escoltas só se formam quando
o movimento envolve o transporte de ogivas nucleares ativas.”

“Os russos estão a movimentar ogivas?”
A fotografia que apareceu a seguir mostrava o que pareciam ser pistas

de aeroporto.
“É o que tudo indica”, confirmou o diretor da CIA. “A coluna dirigiu-se

para este local. O cosmódromo de Plesetsk, situado em Myrni.” A imagem
foi ampliada, mostrando a coluna diante de um hangar. “O camião sob
escolta entrou neste hangar e não voltou a sair. Supomos que os mísseis RS-
28 Sarmat ficaram aí armazenados.”

“Acha que depois vão ser transferidos para o cosmódromo de
Baikonur?”

“Não.”
“Não?”
A imagem via satélite do rosto de Robert Pailey voltou à tela da sala de

conferências em Houston.
“Baikonur era o principal cosmódromo no tempo do comunismo. O

problema é que fica no Cazaquistão, que se tornou território estrangeiro
com o fim da União Soviética. Ora o Cazaquistão cobra tarifas
elevadíssimas pelo uso de Baikonur. Além do mais, e considerando o perfil
da Missão Lyubov, julgamos que os russos não pretendem usar um
cosmódromo que agora se situa num país estrangeiro. Temos por isso fortes
razões para crer que o foguete que levará para o espaço a nave Soyuz da
Missão Lyubov partirá do cosmódromo de Plesetsk. Justamente o sítio onde
os russos armazenaram ontem os mísseis RS-Sarmat presumivelmente
retirados do silo estratégico de Plesetsk.” Fez uma pausa. “Está claro
agora?”



Toda a informação estava nesse momento a ser digerida pelos
astronautas da Missão Phanes.

“Esclareça-nos uma coisa, diretor Paley”, pediu Seth, sempre a conduzir
a conversa na sua qualidade de chefe científico. “Disse há pouco que, à luz
de todas as novidades, o perfil da nossa missão foi alterado. A que se
referia?”

“Foi justamente para falar sobre isso que consideramos esta nossa
conversa prioritária”, respondeu o diretor da CIA. “Os governos dos
Estados Unidos e dos seus aliados europeus, mais a China, decidiram que a
sua missão terá de se adaptar à nova realidade, pois estimamos que as
probabilidades de um confronto militar no espaço com os russos são neste
momento muito elevadas.”

Instalou-se um burburinho na sala de conferências em Houston.
“Está a falar a sério?”
“Os russos meteram num hangar do cosmódromo de Plesetsk um

número indeterminado de mísseis estratégicos com múltiplas ogivas
nucleares. A missão Lyubov vai decolar precisamente desse cosmódromo. E
entre os seus três tripulantes estão um programador e um operador de topo
do mais moderno e sofisticado míssil balístico estratégico russo. O que há
aqui que vocês ainda não tenham entendido? Estamos perante uma ameaça
real e iminente à Missão Phanes!”

“Mas, diretor Paley, o que poderemos fazer para lidar com essa
situação?”

“Só há um curso de ação”, indicou o responsável da agência americana
de informações. “O Atlantis tem de ser equipado com um sistema
antimísseis.”

Quando ouviram isto, os astronautas em Houston trocaram olhares
alarmados.

“O quê!?”
“Não só o shuttle tem de ser equipado com esse sistema como o

comandante e o piloto do Atlantis terão de receber formação militar
específica da USAF para o operar.”

“Uma coisa dessas está absolutamente fora de questão!”, retorquiu Seth
com firmeza. “Esta missão é pacífica! Não faz o menor sentido que o
Atlantis vá equipado com armamento.”

O semblante do diretor da CIA endureceu.



“É impensável que os russos vão ao encontro do Atlantis com uma nave
espacial equipada com mísseis nucleares balísticos e o space shuttle os
enfrente sem dispor sequer de uma fisga.” Encolheu os ombros. “Para
todos os efeitos, a sua opinião a este respeito é irrelevante. O assunto já foi
discutido e decidido aqui em Washington e em consulta com os nossos
aliados em Bruxelas e Otava e também com as autoridades em Pequim. A
Missão Phanes terá de ir equipada com um sistema antimíssil que proteja o
Atlantis e Phanes.”

“Phanes?”
Robert Paley estreitou os olhos.
“Não me diga, professor Dyson, que ainda não percebeu quais são as

intenções reais dos russos...”
“Estes tipos são loucos, diretor Paley. Querem intimidar-nos e dissuadir-

nos de estabelecer contato com Phanes. O pior erro que podemos cometer é
fazer o jogo deles.”

O diretor da CIA abanou a cabeça, os lábios curvados numa expressão
que parecia de despeito, como se desprezasse o que manifestamente
considerava a ingenuidade, ou talvez o idealismo cego, do seu interlocutor.

“Os russos vão destruir Phanes.”
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Ao contrário do que era habitual, o jantar dessa noite na cantina do
terceiro andar decorreu em silêncio e por uma vez ninguém fez cara feia
quando foi confrontado com mais uma dose de hambúrgueres com batatas
fritas e ketchup. O ambiente tornara-se pesado e os astronautas,
mergulhados nos seus pensamentos, pareciam taciturnos. Não era caso para
menos. As novidades do dia, relativas às intenções russas de destruírem
Phanes com mísseis nucleares, eram terríveis e não auguravam nada de
bom para a missão.

Quando terminou o hambúrguer, e embora ainda o mastigasse, Emese
foi a primeira a levantar-se.

“Se me dão licença, estou muito cansada e acho que me vou deitar”,
anunciou, lançando um olhar intenso na direção de Tomás. “Boa noite.”

“Excelente ideia, cara colega”, concordou Yao Jingming, levantando-se
também. “Tão boa que o melhor é fazer o mesmo. Até amanhã.”

O olhar que a húngara lhe atirara deixou Tomás inquieto. Teria sido um
convite? Não, corrigiu-se. Decerto estava a imaginar coisas.

Minutos depois foi a vez de Duck e Frenchie lhes seguirem no encalço,
deixando Seth e Tomás a sós. O português afastou Emese do pensamento.
Sentia o corpo dorido com o tremendo esforço que fizera nos exercícios na
piscina dentro do traje de astronauta; nunca imaginara que o escafandro
pesasse tanto e ganhou um enorme respeito pelos astronautas que tinham
ido à Lua enfiados numa coisa daquelas.

“O treino de hoje deu cabo de mim”, queixou-se com um grunhido,
numa tentativa desajeitada para quebrar o silêncio desconfortável. “Acho
que vou dormir que nem uma pedra.”

O rosto de Seth era banhado por uma expressão de desconsolo.
“Pois eu suspeito que não conseguirei pregar olho...”
“Esta história dos russos é realmente desagradável”, observou o

historiador, tocando enfim na questão do momento. “Eu próprio começo a
perguntar-me se faz sentido ir lá acima. Fui recrutado para uma missão
científica, não para uma operação militar.”



“É verdade”, concedeu o astrofísico da NASA. “Mas há que reconhecer
que Washington tem razão. Phanes precisa de ser protegida do ato insano
dos russos. Se não formos nós a fazê-lo, quem o fará?”

“Não discuto isso. A questão é que esta missão deixou de ser científica.
Tornou-se uma operação militar. Assim sendo, quem devia ir lá para cima
eram os militares.”

“Duck e Frenchie são militares, Tom”, lembrou Seth. “Serão eles que
manejarão o sistema antimísseis. Nós ficaremos encarregados
exclusivamente do lado científico da missão, não se preocupe com isso.”

Tomás pareceu cético.
“Considerando a evolução dos acontecimentos, acha mesmo que, uma

vez em órbita e com os russos a lançarem os mísseis balísticos contra
Phanes e nós no meio de toda essa confusão, será possível separar as duas
coisas?”

O chefe científico da missão fez um gesto vago no ar, como se
expressasse a sua impotência.

“Não podemos fazer nada.”
“Claro que podemos. Assumam que esta missão passou a ter carácter

militar e enviem soldados lá para cima.”
Seth abanou a cabeça.
“Isso não é possível, Tom.”
“Ora essa. Por quê?”
“Para começar, por causa da política. Se anunciarmos publicamente que

a missão se tornou parcialmente militar, toda a gente se voltará contra nós.”
“Que disparate! Explicaremos que os russos pretendem destruir Phanes

e toda a gente compreenderá. Não vejo que isso seja uma dificuldade.”
“Ninguém acreditará numa coisa dessas, Tom. Ninguém. Os russos são

uns mestres a dissimular as suas intenções. Não vê que chamaram Amor à
missão da Soyuz e anunciaram que vão oferecer flores aos extraterrestres?
Isso deixa-nos de mãos atadas. Temos de continuar a fingir que esta missão
é exclusivamente científica.”

O português bufou de frustração.
“Isso é uma loucura!”
“Eu sei, mas precisamos de ser cautelosos com a forma como

apresentamos publicamente a Missão Phanes. O primeiro a assumir que a
missão é militar ficará a perder. E há uma segunda razão pela qual temos de
esconder a nossa mão. Aconteça o que acontecer, os russos parecem



determinados a destruir Phanes. Acontece que eles não sabem que
captamos imagens do transporte dos mísseis para o cosmódromo e que por
isso conhecemos as verdadeiras intenções deles. Também não sabem que o
Atlantis irá para o espaço armado com um sistema antimísseis. Serão
apanhados de surpresa quando virem os seus mísseis contra Phanes ser
interceptados por nós. Porém, se suspeitarem que levamos conosco um
sistema destes, irão preparados para lidar com ele e arranjarão maneira de o
contornar. Phanes acabaria por ser destruída e isso seria uma catástrofe,
como deve imaginar.”

Tomás considerou este argumento.
“Tem razão”, reconheceu. “O sucesso da ação depende do segredo.”
“É por isso que temos de fingir que tudo isto é normal e que

acreditamos nas boas intenções dos russos em relação a Phanes. Temos de
nos comportar como ingênuos e esconder o jogo. Só os venceremos se eles
não desconfiarem de nada.”

O português sentia-se encurralado. O perfil da missão mudara, pelo
menos parcialmente, e naquelas condições não queria participar nela. Mas
valores mais altos se levantavam e não podia deixar de ter isso em conta. A
proteção de Phanes e o sucesso do contato com os extraterrestres eram
objetivos infinitamente mais importantes do que os seus estados de alma e
até a sua própria segurança. A importância da missão sobrepunha-se a tudo
o resto.

“Seja”, rendeu-se com característico fatalismo lusitano. “O que tiver de
acontecer acontecerá.”

O sentimento que transparecia do rosto e de toda a postura corporal de
Seth Dyson, no entanto, não era de resignação, mas de abatimento. O chefe
científico mostrava-se profundamente abalado. Tomás ainda pensou em
dizer alguma coisa que o confortasse, mas deteve-se. Não só não sabia o
que dizer, pois as circunstâncias eram as que eram, como achou que o
melhor seria deixar o americano entregue aos seus pensamentos. Se ele
quisesse alguma coisa, diria.

O que acabou por acontecer.
“Isto é incompreensível”, murmurou o astrofísico da NASA.

“Absolutamente incompreensível. ”
“O que é incompreensível? As intenções dos russos de destruírem

Phanes?”



“Sim”, confirmou, os olhos baixos. “Não compreendo o que vai na
cabeça daquela gente. Pura e simplesmente não compreendo. Serão
loucos?”

“Já lhe disse que os russos não são loucos, mas paranoicos. Têm uma
natureza desconfiada, pois foram invadidos inúmeras vezes e a história
ensinou-os a temer o desconhecido. É isso que justifica o seu
comportamento.”

Nada do que o historiador dizia, contudo, parecia responder aos receios
de Seth. O chefe científico permanecia ensimesmado, como se a mesma
ideia lhe martelasse a mente sem cessar.

“Será que não percebem que este encontro com Phanes pode ser a
chave dos maiores mistérios da ciência? Como é possível que não vejam o
que para toda a gente é óbvio?”

“Está a referir-se a que mistério da ciência? Ao da existência de vida no
universo?”

“A mais do que isso, Tom. Muito mais.”
“O que pode este encontro com Phanes resolver que seja mais do que

isso?”
“Não sei se irá resolver. Mas pelo menos tenho esperança disso.”
“De quê exatamente?”
O astrofísico levantou os olhos e, pela primeira vez nesse jantar, Tomás

surpreendeu neles um reflexo muito particular, já não o abatimento ou
sequer a preocupação mas a cintilação característica de quem alimentava
uma ideia e acreditava que, contra todas as probabilidades, o impossível
poderia mesmo suceder e que a realização dessa ideia se encontrava
miraculosamente à sua mercê.

“Deus será matemático?”
Era o brilho do sonho.
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O tema sempre interessara a Tomás. Já várias vezes ao longo da sua
vida profissional se cruzara com as bizarras e inesperadas ligações entre a
ciência e o transcendente, pelo que a pergunta formulada pelo chefe
científico da missão tocava num terreno que lhe era familiar. Sabia que os
cientistas, apesar de explorarem constantemente a natureza mais profunda
da realidade, evitavam aventurar-se pelos caminhos da metafísica e fugiam
a qualquer debate que os levasse para aí.

O momento que estavam a viver, porém, era excepcional e pelos vistos
abrira uma brecha na muralha defensiva de um dos grandes cientistas da
NASA.

“Não posso negar que o que se está a passar começa a afetar a minha
visão do universo e da ciência”, confessou Seth, expondo o que lhe ia na
alma. “Tal como a generalidade dos meus colegas, não acredito na religião.
O homem inventou Deus para explicar o mundo e sobretudo para se
confortar perante os seus medos. O universo é imenso e nós não passamos
de um grão de poeira à mercê das circunstâncias. Estamos sós e indefesos.
Essa situação apavora-nos e foi por isso que concebemos a ideia de Deus.
Imaginamos um pai que nos protege e a ideia consola-nos, é uma ilusão útil.
Além do mais, dá sentido à nossa existência. Se vivemos, vivemos para
quê? Para ver futebol na televisão ou comer hambúrgueres? Se a nossa
existência é um acaso, a vida não tem sentido. Mas se existe Deus é porque
nada é um acaso, existe um plano e nós desempenhamos um papel nele,
mesmo que nunca o venhamos a conhecer. Nesse caso a vida tem um
sentido, ainda que esse sentido permaneça desconhecido para nós. Percebe
o que estou a tentar dizer?”

“Perfeitamente”, assentiu Tomás. “Não entendo é que ligação vê entre
essas questões de natureza filosófica e o encontro que esperamos ter com
Phanes.”

“O que me pôs a pensar nisto foi aquela sua observação sobre o
círculo”, revelou o astrofísico da NASA. “Lembra-se de ter dito que pi,



sendo uma constante da matemática que nos remete para o círculo, tem uma
relação com o divino?”

“Ah, sim. Disse que o círculo é tradicionalmente o símbolo de Deus
num grande número de culturas.” Reprimiu um sorriso. “Essa observação,
se bem se recorda, desencadeou um verdadeiro motim entre os nossos
colegas.”

“É verdade que se trata de uma questão sensível na comunidade
científica, o que explica essa reação. Contudo, o fato de Phanes ter usado pi
para comunicar conosco, considerando a ligação do círculo à ideia divina e
ao conceito de infinito, que também tem ramificações teológicas, pôs-me a
pensar. É que, se for a ver bem, existe algo de profundamente teológico na
própria ciência.”

“Teológico?”
Seth fez com a mão um gesto largo a indicar a cafetaria em que se

encontravam.
“Pense na realidade física que nos rodeia”, propôs. “Vemos a matéria e

a energia e pensamos que isso é tudo o que existe. Átomos e forças. Porém,
não é bem assim. A realidade física não existe autonomamente, depende de
uma realidade abstrata que a organiza, que lhe serve de estrutura. A
realidade matemática. Julgamos que o universo é feito de energia e matéria
e na verdade essa energia e essa matéria dependem de uma arquitetura
matemática que as precede. Os números precedem e organizam a realidade
física, como se existisse uma harmonia invisível antes da realidade, uma
espécie de pré-realidade fantasmagórica feita de números. É a abstração
matemática que estrutura a física concreta e é a física que estrutura o nosso
mundo segundo um conjunto preciso de leis naturais. É como se a física não
passasse da materialização de uma série de conceitos matemáticos.”

“Pois, mas de onde vêm essas leis naturais?”, perguntou Tomás. “Essa é
a grande pergunta, não acha? É que, se for a ver bem, a existência de leis
naturais não parece nada natural.”

A imagem corporal do astrofísico era de rendição.
“Tem razão, tem razão.”
“De onde vem a matemática? Quem estabeleceu o valor de pi ou de fi?

Qual a origem de todos estes números que condicionam e organizam a
realidade física em que vivemos?”

Seth tirou uma caneta do casaco.



“Eu sei”, disse. “Desde a sua análise à mensagem de Phanes, Tom, que
me interrogo incessantemente sobre este problema. Ora repare neste
número da física.”

Garatujou uma sequência de algarismos sobre a toalha de papel pousada
na mesa.

939,5653 MeV
“O que é isso?”
“É a massa de um neutrão em megaelétrons-volts”, explicou o

astrofísico. “Se o neutrão pesasse uma fração menos, por exemplo
novecentos e trinta e nove megaelétrons-volts precisos, desintegrar-se-ia
mais lentamente, o que destruiria o equilíbrio milionesimal das partículas
no momento em que o universo foi criado, o Big Bang. A consequência é
que as estrelas explodiriam muito depressa, e não haveria tempo para gerar
a vida. Se, pelo contrário, o neutrão pesasse uma fração mais, por exemplo
novecentos e quarenta megaelétrons-volts precisos, desintegrar-se-ia muito
depressa e a matéria como a conhecemos não existiria. Logo, também não
haveria vida.”

“Já vi que está a falar nas constantes da natureza e na incrível afinação
que elas têm, sem a qual a vida não seria possível.”

“Não lhe parece estranho?”, questionou Seth. “Há inúmeras constantes
na natureza. A lei do quadrado inverso na gravidade, a carga do elétron, a
constante de Planck, que determina a mais pequena quantidade possível de
energia, a incrível e improvável precisão da ressonância nuclear que
permite a reação que transforma o hélio em carbono, o aparentemente
casual excesso de protões sobre neutrões que permite que haja hidrogênio
em abundância, o valor da constante da estrutura fina que caracteriza a
força da interação eletromagnética entre partículas elementares... eu sei lá!
Há tantas e tantas constantes, todas com um valor infinitamente preciso, que
até nos perdemos. A minha favorita, no entanto, é a relação entre a
densidade do universo e a densidade crítica, relação que se designa omega.
Por acaso sabe qual é o valor exato de omega?”

A pergunta deu ao historiador vontade de rir.
“Não faço a menor ideia.”
O americano rabiscou o valor sobre a toalha de papel.

1,000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000001



Ficaram ambos um longo momento a mirar o número, abismados com a
sua espantosa simetria.

“Quantos zeros estão aqui?”
“Cinquenta e nove”, respondeu Seth. “Se houvesse menos zeros, o

universo expandir-se-ia demasiado depressa, espalhando a matéria com
tanta rapidez que não seria possível constituírem-se estrelas. Sem estrelas
não haveria vida.”

“E se existissem alguns zeros mais presumo que aconteceria
precisamente o contrário...”

“Afirmativo. O universo não conseguiria crescer e acabaria por desabar
sobre si mesmo, devido ao efeito da gravidade. Neste cenário, também não
haveria vida.”

A atenção de Tomás permaneceu colada aos cinquenta e nove zeros
decimais do valor da relação entre a densidade do universo e a densidade
crítica.

“Já uma vez, quando tive na mão um manuscrito de Einstein intitulado
A Fórmula de Deus, me cruzei com este mistério”, constatou o historiador.
“Omega tem de ter este valor preciso, tão próximo do um mas sem ser
exatamente um, para que a velocidade de expansão do universo pudesse ter
sido controlada ao milímetro, permitindo assim que a vida fosse gerada.”

Os olhos do americano brilharam, como os de uma criança gulosa
diante de uma loja de chocolates.

“Espantoso, não é?”, perguntou num tom maravilhado. “De onde vem
este valor? Quem o determinou? Quando? Nada disto parece um acaso, não
acha? Ficamos com a impressão de que alguém obrigou que omega tenha
este valor preciso, da mesma maneira que obrigou a que a massa de um
neutrão seja exatamente esta e não outra, que os efeitos da gravidade
dependam do valor do quadrado inverso... e por aí fora. Bastaria que uma
destas inúmeras constantes, uma única, fosse ligeiramente diferente para
que o universo não pudesse ter vida. No entanto, aí estão estes valores
precisos das constantes da natureza e aí está a vida.” Cravou os olhos no
interlocutor. “Acha possível, Tom, que uma coisa destas seja acidental, uma
mera coincidência?”

O português riu.
“Pergunta a mim?”, questionou com ironia. “O físico é você, Seth!

Cabe-lhe a si responder a essa pergunta.”



O astrofísico da NASA parecia perdido.
“Mas qual é a sua opinião?”
“A minha opinião é que os cientistas passam a vida entretidos a

descobrir as leis da física e as suas aplicações práticas, mas proíbem-se a si
próprios de fazer as perguntas que se impõem, incluindo as mais
importantes de todas. De onde vêm estas leis? Quem determinou os seus
valores? Como o fez? Quando? E porquê? Estas são as perguntas mais
incômodas. Não vemos nenhum cientista com coragem suficiente para as
formular.”

“É verdade, tenho de o admitir.”
“O que nos remete, não para as perguntas, mas para a respectiva

resposta”, disse Tomás. “Como já notou, se uma única das múltiplas
constantes da natureza fosse ligeiramente diferente, a vida no universo não
seria possível.

“Afirmativo.”
“Não vê que isto nos transporta para a solução do maior mistério da

condição humana?”
“Que quer dizer com isso?”
O historiador hesitou antes de responder. Sabia que o que ia dizer

perturbava os cientistas, mas a verdade é que ele próprio tinha uma mente
pouco convencional e sentia-se disposto a enunciar tudo, mesmo o
politicamente mais incorreto, desde que fosse verdadeiro. A verdade,
acreditava ele, não dependia de modas, de humores ou de conveniências. A
verdade era a verdade e uma mente genuinamente científica não devia
nunca ter medo de a enunciar.

“A afinação do universo prova que Deus existe.”
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Não era difícil prever que Seth ficaria nervoso com a conclusão tirada
por Tomás, razão pela qual o historiador sabia que precisava de a
fundamentar adequadamente. Para isso bastar-lhe-ia usar um exemplo que
mostrasse como era inverosímil as constantes da natureza serem justamente
as que eram e terem os valores que de fato tinham.

“Imagine que ia a um casino em Macau ou em Las Vegas e ao primeiro
jogo ganhava um jackpot”, sugeriu o português. “Toda a gente diria que
tinha tido imensa sorte. Imagine que, logo no jogo seguinte, ganhava um
segundo jackpot. A sorte tornava-se absolutamente incrível. Agora imagine
que ganhava o jackpot no terceiro jogo que fazia. Sabe o que acontecia, não
sabe?”

“Seria expulso do casino.”
“Os donos do casino perceberiam que uma pessoa não pode ganhar três

jackpots em três jogos sucessivos por acaso. Ninguém tem assim tanta
sorte. Se estava a ganhar esses jackpots consecutivos é porque estava a
fazer batota. Não era uma questão de sorte, mas de trapaça. Ou seja,
intenção.” Fez uma pausa para sublinhar esta última palavra. “Intenção.”

“Estou a perceber onde quer chegar”, observou Seth. “A vida é
resultado de uma sucessão de jackpots cósmicos e isso não pode ser
coincidência.”

“Coincidências dessas não existem. E não estamos a falar de apenas três
jackpots sucessivos, que num casino constituiriam evidência suficiente de
que não se tratava de um acaso, mas de batota. No caso da vida no universo
o que está em questão são milhares e milhares de jackpots sucessivos. Só no
caso de omega, por exemplo, a probabilidade de a expansão do universo ter
aquela afinação milionesimal que viabiliza a vida é igual à probabilidade de
eu disparar um laser para o céu e o laser atingir um alvo de alguns
centímetros na galáxia mais próxima.”

“Ou seja, probabilidade próxima de zero total.”
“E isto no caso de uma única constante da natureza. Agora imagine o

mesmo tipo de probabilidade nas múltiplas constantes necessárias para que



exista vida no universo. O que estamos a perceber é que as constantes da
natureza, e os respectivos valores, tinham de ser estes, estes e apenas estes,
para que a vida fosse possível. Estamos a falar de uma conspiração
cósmica! A existência de tantos e tantos jackpots absolutamente
improváveis é prova de que o universo está deliberadamente concebido para
gerar vida. É como se essa fosse a própria missão do universo.”

O astrofísico pareceu ficar por momentos sem palavras.
“Sim... quer dizer, não posso negar isso. As coincidências são... são

desconcertantes.”
“Não é coincidência, Seth. É intenção. E se há uma intenção há um

intencionador.”
A referência oblíqua ao tema tabu da ciência fez Seth empertigar-se.
“É isso que não podemos aceitar”, sublinhou. “Se está a falar em

intencionador, estamos a falar numa entidade transcendente. Ou seja, Deus.
Isso não é possível.”

“Então como apareceram as constantes da natureza, Seth? Como se
determinaram os seus valores? Por que razão essas constantes, e os seus
valores, apresentam uma tão improvável afinação para gerar a vida no
universo?”

Como se se sentisse cercado por estas perguntas, o homem da NASA
quase se encolheu.

“Não sei, não sei, não sei.”
“Não sabe porque não tem coragem para enfrentar esse problema, Seth.

Não sabe porque, tal como os restantes cientistas, está preocupado com
descobrir as leis da natureza mas proíbe-se a si próprio de se questionar
quanto à sua origem e ao sentido da sua afinação para gerar vida.”

“Não é bem assim, Tom”, contra-argumentou o americano. “Não
podemos invocar Deus sempre que não temos resposta para um problema.
As lacunas da ciência não se preenchem com Deus. Temos de parar com o
Deus das lacunas. A história do pensamento científico está cheia de
situações aparentemente inexplicáveis que começamos por resolver com
Deus mas mais tarde acabou por se provar que tinham uma origem natural.”

“Dê-me um exemplo.”
“Olhe, a seleção natural. Pensou-se durante muito tempo que a vida era

tão perfeita e complexa que só podia ter sido gerada por Deus. Até que
apareceu Darwin e... toda essa fantasia se desfez. Darwin provou que a vida
resulta de mecanismos evolutivos. Não há intervenção divina, mesmo que



pareça haver. O homem não descende de Adão e Eva, mas de
microrganismos.”

“Ninguém de bom senso põe em dúvida que a evolução ocorre e que a
vida é resultado dela”, disse Tomás. “Mas a questão é esta: de onde vem o
mecanismo da evolução?”

“Perdão?”
“Como apareceu a evolução? Quem a criou? Com que intuito? Essas é

que são as questões a que é preciso responder. A ciência já determinou que
a vida resulta de mecanismos evolutivos. Isso é absolutamente inegável. O
que falta perceber é de onde vêm esses mecanismos. Qual a intenção por
detrás deles? No fundo é a mesmíssima questão que se levanta quando
falamos na origem das constantes da natureza e das leis da física. De que
elas existem, ninguém duvida. O problema é saber de onde vêm. Quem as
criou? Porque o fez? E como?”

“Mas... Tom, não há resposta para essas perguntas”, quase protestou
Seth. “Elas estão para lá da física.”

“Tal como a matemática?”
A resposta em jeito de pergunta apanhou o astrofísico americano

desprevenido.
“Bem... sim, talvez.”
“Na verdade há uma dúvida que gostaria de lhe apresentar”, disse

Tomás, retomando o fio à meada. “São os próprios físicos que apontam esta
conjugação improvável de uma série de leis e constantes da natureza, com
uma afinação muito precisa para viabilizar a vida. É a tal sucessão de
jackpots cósmicos que não parece mera coincidência. O que gostava de
saber é como explica a ciência esta afinação tão minuciosa e incrível?”

Posto perante a questão, Seth endireitou-se e respirou fundo, como se
ganhasse tempo para reordenar os pensamentos.

“Pois, a resposta é o multiverso”, disse. “A teoria do multiverso
estabelece que não há apenas um universo. Há triliões e triliões de
universos, cada um com as suas leis e constantes próprias. No nosso
universo o omega é de um vírgula cinquenta e nove zeros, noutro universo
há de ser de um vírgula cinquenta e oito zeros, e assim sucessivamente.
Cada universo tem leis e constantes próprias, com valores que variam de
um caso para o outro. Considerando que existem triliões e triliões de
universos diferentes, é uma inevitabilidade estatística que alguns acertem na



fórmula certa para gerar a vida. Não há portanto inevitabilidade nem
intenção. O que há é acaso.”

Tomás manteve o olhar cravado no interlocutor, como se o dissecasse.
“Conheço muito bem a hipótese do multiverso”, revelou. “Mas também

conheço muito bem as regras da ciência. Tenho por isso uma segunda
pergunta a fazer-lhe. Acha que a hipótese do multiverso é ciência?”

“Bem... é defendida por muitos cientistas respeitáveis. Há um número
grande de físicos que acreditam que o multiverso existe mesmo.”

O historiador soergueu uma sobrancelha.
“Ora essa! A ciência agora depende da opinião da maioria?”
“Limitei-me a constatar que muitos físicos respeitáveis consideram que

o multiverso existe.”
“Se a ciência dependesse da opinião da maioria, Seth, Copérnico não

tinha razão quando disse que a Terra girava à volta do Sol. É que a opinião
científica respeitável que prevalecia à época era que a Terra estava no
centro do universo.”

“Não estamos a falar da mesma coisa...”
“A mim parece-me que estamos!”, exclamou Tomás com grande

determinação. “O método científico não é uma democracia. A Terra não é o
centro do universo só porque a maioria dos cientistas num dado momento
achou isso. O que vale são os argumentos de razão, não de maioria.”

“Com certeza, com certeza.”
“Uma teoria, para poder ser considerada científica, tem de conter

previsões testáveis. Por exemplo, quando Einstein apareceu com a teoria da
relatividade previu que a luz era afetada pela força da gravidade. Um
eclipse solar em São Tomé e Príncipe permitiu constatar que a luz das
estrelas era efetivamente desviada pela gravidade do Sol, confirmando
assim essa previsão. Outras previsões da teoria da relatividade foram
também confirmadas, fortalecendo a nossa convicção de que essa teoria
descreve com rigor a realidade, ou pelo menos parte dela. Daí esta minha
pergunta: quais são as previsões testáveis da teoria do multiverso?”

Seth ficou atrapalhado.
“Uh... nenhuma.”
“Se uma teoria para ser científica tem de permitir previsões testáveis e

se a teoria do multiverso não faz nenhuma previsão testável, com que base
podemos estabelecer que se trata de ciência?”

A pergunta era penetrante e embaraçosa.



“Pois... não podemos.”
“Então não é ciência?”
“Não.”
“Se assim é, como podem tantos físicos sustentar com tanta convicção

que o multiverso existe?”
Outra boa pergunta.
“Não sei.”
“Sabe sim. Vá lá, não fuja à pergunta. Responda diretamente e com

verdade, por favor”, disse o português num tom cortante. “Se não se
baseiam em ciência, em que se baseiam esses físicos para sustentar que o
multiverso existe?”

“É uma conjectura.”
“Baseada em quê?”
“Enfim, na... na crença de que não pode haver uma intenção no

universo.”
“Na crença!? Isto agora é uma questão de fé?”
O astrofísico quase se encolhia na cadeira.
“Ouça, o que se passa é que toda a evidência científica, designadamente

as constantes da natureza e a sua incrível afinação, aponta para a existência
de condições de vida no universo como resultado de algo provavelmente
intencional”, tentou explicar. “Como você disse, Tom, uma intenção remete
para um intencionador. Ou seja, Deus. Acontece que nós, físicos, não
estamos preparados para trabalhar com essa hipótese. Ela vai contra a nossa
natureza, contra as nossas crenças, contra a nossa fé de que não existe
nenhuma entidade transcendente, chame-se-lhe Deus ou qualquer outra
coisa. Até aqui conseguimos explicar satisfatoriamente todos os fenômenos
sem recorrer a Deus, e não vemos razões para mudar um método tão bem-
sucedido. Além do mais, a hipótese divina suscita questões muito
desconfortáveis com as quais não queremos lidar, pois se reconhecermos
que Deus existe teremos de determinar quem é Ele, como apareceu, onde se
encontra... enfim, um conjunto de perguntas de resposta impossível. É por
isso que andamos desesperadamente à procura de uma explicação para essa
afinação do universo, uma explicação que retire Deus da equação. A única
que encontramos foi o multiverso. Este universo está afinado para a vida,
não por causa de uma intenção, mas como mero resultado de uma
inevitabilidade estatística. Havendo triliões e triliões de universos com



constantes e valores diferentes, é inevitável que alguns acertem nas
condições adequadas para a vida.”

“Ou seja, a teoria do multiverso não foi concebida porque haja sinais de
que há por aí triliões de universos, pois na verdade não existe o menor
indício de que assim seja, mas apenas como truque para evitar aceitar que a
incrível afinação do nosso universo para a vida constitua uma prova de
intenção cósmica.”

Seth anuiu.
“Isso mesmo.”
O historiador passou a mão pelo cabelo.
“É curioso como as mentes científicas se podem tornar tão

anticientíficas”, observou. “Isto lembra-me aquela famosa conversa entre
Albert Einstein e Niels Bohr sobre as ligações do mundo quântico às
probabilidades. Einstein, que tinha uma objecção filosófica a essa
possibilidade porque pensava que tudo no universo estava determinado,
disse que Deus não joga aos dados. Bohr respondeu-lhe que deixasse de
dizer a Deus o que fazer. A realidade é como é, não como imaginamos ou
queremos que seja. Einstein pretendia à viva força que as probabilidades
não jogassem nenhum papel na natureza da realidade. Porém, e como
constatou Bohr, jogam. Gostasse ou não, Einstein teria de o aceitar.”

“Aonde pretende chegar com essa história?”
“A uma coisa que me parece muito simples”, concluiu Tomás. “Não

cabe ao cientista determinar como a realidade deve ou não deve ser. A
realidade é como é. Quando há uma contradição entre as nossas crenças e a
realidade, a realidade ganha sempre. Ao cientista cabe apenas determiná-la,
independentemente das suas próprias crenças. Se as experiências quânticas
mostram que as probabilidades desempenham um papel na natureza mais
profunda da realidade, temos de aceitar isso, mesmo que vá contra as nossas
convicções mais profundas. É esse o argumento de Bohr, está a perceber?
Da mesma maneira, se a observação da realidade, e em particular das suas
leis e constantes, nos mostrar que o universo está afinado para a vida e é
altamente improvável que essa afinação seja produto de um mero acaso,
também temos de aceitar isso, mesmo que vá contra as nossas convicções
mais profundas, pois neste caso as convicções deixam de ser convicções e
tornam-se preconceitos que nos cegam. A ciência não é uma questão de fé e
não podemos impor os nossos preconceitos no trabalho científico. Cada
cientista pode achar o que quiser sobre a existência ou não de Deus, na



certeza porém de que essa opinião é isso mesmo, uma opinião, uma crença,
e não pode nublar o seu raciocínio. A teoria do multiverso não é uma teoria
científica, é uma mera crença, e não pode de maneira nenhuma competir ou
ser posta em plano de igualdade com descobertas objetivas sobre a
espantosa afinação do universo para a vida.”

O astrofísico ergueu as mãos em sinal de rendição.
“Ganhou, Tom!”
“Os cientistas passaram a vida a vilipendiar as religiões por recorrerem

a hipóteses metafísicas para explicar o mundo e andam agora eles próprios
a usar hipóteses metafísicas? Postular a existência de universos paralelos
sem apresentar um indício sequer da sua existência nem nenhuma forma de
testar essa hipótese é uma prática inaceitável para homens de ciência. Eles
estão a usar a metafísica para fugir à evidência científica!”

“Não me massacre mais”, pediu Seth. “Estou convencido. Mas não está
à espera que vá agora à Igreja recitar a Bíblia e rezar a Deus para me
perdoar os pecados e dizer que acredito que Jesus ressuscitou da cruz e
todas essas crendices, pois não?”

“Como você disse há pouco, Seth, o Deus das religiões é uma criação
humana. Em ciência não há lugar para superstições nem para o
sobrenatural, até porque o sobrenatural não passa do natural que não
compreendemos. Quando falamos numa entidade intencionadora revelada
pela afinação do universo para a vida, não estamos a falar do Deus do
judaísmo, do cristianismo, do islão ou de qualquer outra religião. Estamos a
falar de uma entidade inteiramente natural.”

“E em que sítio do universo conta encontrá-la? No paraíso? No Céu?”
Tomás estreitou as pálpebras e, apoiando os cotovelos sobre a mesa,

inclinou-se para o interlocutor fitando-o com intensidade, como se o
quisesse confrontar com ele mesmo.

“Talvez no mesmo lugar onde está a matemática.”



XLVI

A expressão no rosto de Seth Dyson era a de um homem torturado.
Tornava-se evidente que vivia um tremendo conflito interior. De um lado
estava a convicção que o guiara toda a vida de que não existe nenhuma
entidade transcendente, a ideia divina não passa de uma ilusão agradável
criada pelo próprio homem para se confortar perante a solidão e a crueldade
da existência. Este raciocínio fazia todo o sentido e orientava a sua maneira
de ser e pensar enquanto homem de ciência. Do outro lado, no entanto,
encontravam-se as descobertas da própria ciência que indiciavam que o
universo fora concebido especificamente para gerar vida. O universo era
intencional e essa ideia, gostasse ou não dela, remetia-o para o tal
intencionador transcendente.

Por mais que esta conclusão contrariasse as suas crenças, não a podia
rejeitar em virtude de uma última crença, talvez a mais importante de todas,
aquela que animava o seu espírito inquisitivo de cientista. A crença nos
fatos. O que os fatos lhe diziam é que o número de jackpots necessários
para que o universo tivesse vida era de tal maneira colossal que não podia
de modo algum ser resultado de um simples acaso. E como a hipótese do
multiverso, a única que retirava um agente intencionador da equação
cósmica, não era em bom rigor uma teoria científica mas simplesmente uma
hipótese metafísica altamente especulativa que tinha como ponto de partida
um preconceito filosófico, tinha de se render à evidência.

E depois havia, claro, o velho problema da matemática e do seu estatuto
ontológico.

“É verdade que parece haver um princípio matemático organizador por
detrás de tudo o que existe no cosmos”, observou Seth, sistematizando as
suas ideias sobre este assunto. “Também é verdade que esse princípio
organizador entrou em ação logo no tempo de Planck, o primeiríssimo
instante de vida do universo. Quando o Big Bang ocorreu, e ao contrário do
que nos possa parecer, não houve caos nenhum, porque as leis da física e as
constantes da natureza, com os seus valores muito precisos, regularam e
controlaram milimetricamente a expansão do universo. Isso legitima a



suspeita de que essas leis e essas constantes de algum modo já existiam,
estavam de certa maneira contidas no código que desencadeou o Big Bang.
Mas como podiam elas existir antes do Big Bang se o tempo só apareceu
com o Big Bang? Só há uma resposta possível: as leis e as constantes
existiam, e existem ainda, numa espécie de realidade transcendente. Uma
metarrealidade.”

O historiador considerou a ideia.
“Metarrealidade?”, perguntou. “Hmm... gosto desse conceito. Faz-me

pensar numa espécie de Platão sofisticado.” Esfregou o queixo, pensativo.
“Essa metarrealidade seria o sítio onde se encontra a matemática que
estrutura o universo?”

“Se a física é a materialização da matemática, sim”, assentiu Seth. “Não
vejo outra hipótese, pois a matéria e a energia parecem obedecer em
absoluto a um formalismo matemático que lhes é anterior.”

“Lembre-se que a física também tem um pé na metarrealidade”, notou o
historiador. “Embora uma parte da física esteja no mundo real, outra não
está.”

“Refere-se a quê?”
“À física quântica, claro. Tive uma vez de estudar a célebre experiência

das duas fendas e constatei que ela prova que cada partícula está
simultaneamente em vários pontos, numa metarrealidade potencial que
Einstein designava campo-fantasma, e que só passa para o mundo real
quando é observada. Ou seja, essa experiência mostra que a matéria não
tem origem em objetos reais.”

“Ah, pois!”, exclamou o astrofísico. “Está a falar na função de onda.
Sim, de fato a física quântica demonstra que um objeto está na
metarrealidade antes de se transferir para a nossa realidade. A onda de
probabilidades quântica que cria a matéria é no fundo uma onda matemática
que se encontra na metarrealidade. Pitágoras observou de resto que os
números governam o universo, Galileu concluiu que o grande livro da
natureza está escrito na linguagem da matemática, e por aí fora. O que eles
disseram é uma evidência. Existe de fato uma estranha ligação entre a
matemática e a realidade física, entre os números e a matéria e energia. Uns
geram os outros. A realidade física clássica é o nosso mundo, mas existe
uma realidade da matemática e da física quântica para lá desta nossa
realidade, para lá do universo, para lá do espaço e do tempo, uma realidade
paralela que organiza tudo, uma harmonia prévia que exerce influência



sobre o mundo da matéria e da energia onde nós vivemos, onde nada existe
por acaso.”

“A tal metarrealidade.”
Seth passou os olhos pela cafetaria.
“Basta olhar para o que nos cerca para perceber que tudo na natureza

está estruturado, calculado, pensado.” Fez uma pausa meditativa.
“Pensado.” Deixou a palavra assentar. “Pensado, sim, mas... pensado por
quem? Quem? O fato de a matemática constituir um princípio organizador
do universo e de o universo estar afinado para a vida de uma forma que
parece intencional remete-nos inevitavelmente para a ideia expressada por
vários matemáticos ao longo do tempo e que ainda há pouco eu próprio
enunciei.”

“A ideia de que Deus é matemático?”
O astrofísico inseriu os dedos no copo com a bebida gaseificada e

retirou um cubo de gelo.
“Não vejo outra maneira de pôr a questão”, retorquiu. “Deus é

matemático e usa a matemática para organizar o universo.” Rodou o cubo
de gelo na mão. “Olhe para isto. Já alguma vez estudou ao microscópio os
cristais da neve?”

“Não, mas já vi fotografias. São lindíssimos, parecem caleidoscópios
cristalinos.”

O americano ergueu o cubo de gelo ao nível dos olhos de maneira que a
luz das lâmpadas do tecto da cafetaria passasse pelas moléculas de água
congelada.

“Os cristais de água formam uma espécie de estrela de seis pontas de
uma simetria e beleza assombrosas. Mas o mais estranho é que nunca se
encontraram dois iguais. Nunca. Apesar de todos os cristais serem estrelas
de seis pontas, cada um tem um formato exclusivo, como as impressões
digitais. Todos são diferentes uns dos outros, um desenho nunca se repete.
Isto é tanto mais assombroso quanto, desde que a vida apareceu na Terra, se
calcula que tenham caído um milhão de milhões de milhões de milhões de
milhões de milhões de cristais no nosso planeta. Pois sabemos hoje que nem
um, nem um único, de todos os cristais que se formaram era igual a outro.
Mais, acredita-se que em toda a neve que existe em todos os planetas e em
todas as galáxias do universo não existam dois cristais gelados iguais. Cada
formato é único, absolutamente exclusivo. Quem concebeu isto desta
maneira? Como o fez? E porquê?”



Tomás assobiou, impressionado.
“Além de matemático, estou a ver que Deus também é um grande

artista...”
“Poderíamos ser tentados a pensar que a matemática é a única coisa

transcendente que existe, mas em bom rigor há outros sinais de que não é
assim. Sabemos porque durante muito tempo se pensou que o universo e as
suas leis eram tudo o que havia e portanto seria possível um sistema
matemático provar todas as suas asserções, incluindo a coerência dos seus
axiomas. Faltava demonstrar essa ideia. Se se arranjasse maneira de um
sistema provar todas as suas asserções, ficaria feita a demonstração de que a
matemática era coerente e completa e nada existia para lá do nosso
universo. A ciência, fundada na matemática e na razão, seria capaz de
demonstrar tudo no universo. Tudo. Não seria preciso apelar a nada fora do
universo. O problema era descobrir a maneira de fazer essa prova de
completude. Mas um matemático austríaco chamado Kurt Gödel
demonstrou em 1931, através de dois teoremas revolucionários, que nada
disto afinal era possível. O universo não se explica por si mesmo, tem
sempre de recorrer a coisas que lhe são exteriores. A descoberta de Gödel
indica que, da mesma maneira que a física exprime a matemática por detrás
dela, a própria matemática também exprime algo que se encontra por detrás
dela. Os teoremas da incompletude são considerados um dos maiores feitos
intelectuais do Século XX, pois demonstram que há coisas na matemática
que sabemos serem verdadeiras mas nunca poderemos provar. Ou seja, a
própria matemática não está completa. Remete-nos para algo anterior, algo
que está para lá dela.”

“Deus?”
A invocação do divino, mesmo não sendo o divino descrito pelas

religiões humanas, ainda deixava o astrofísico desconfortável.
“Chame-lhe Deus, chame-lhe o que quiser”, retorquiu com um trejeito

de enfado. “Devo dizer, no entanto, que gosto mais das expressões que usou
há pouco. Um agente transcendente. O que está por detrás da matemática é
o tal intencionador, seja ele quem for ou o que for, que criou as leis da física
e as constantes da natureza com uma afinação destinada a gerar vida no
universo. Porque quando falamos em leis da física e em constantes da
natureza, Tom, somos sempre forçados a questionar-nos sobre quem as
criou. Quem? Mais ainda, como é possível que essas leis e constantes sejam
tão infinitamente precisas e afinadas para gerar a vida? Como se explica



que o universo seja tão engenhoso? Poderá ser um acaso? Se rejeitarmos a
hipótese do multiverso, que como você disse não pode ser descrita como
uma teoria científica e por isso não passa de uma hipótese metafísica
especulativa, não nos resta alternativa senão reconhecer que o universo é
mesmo intencional. O intencionador existe, seja ele o que for, e é o agente
transcendente que está por detrás da matemática que organiza a nossa
realidade. O seu pensamento é feito de números e nada é arbitrário ou
deixado ao acaso. Quem entender matemática tem uma janela aberta para a
sua mente. No instante do Big Bang, e partindo da metarrealidade, a tal
realidade transcendente e imaterial que se encontra para lá da nossa e onde
se situa a matemática e a função de onda da física quântica, o agente
intencionador estabeleceu as leis, as constantes e os respectivos valores,
incluindo pi e fi e tudo o resto que desde esse momento primordial estão
inscritos no plano, para que enunciados simples, como as leis da física e as
constantes da natureza, vão sucessivamente gerando coisas cada vez mais
complexas até que o universo crie a vida e a consciência.”

“Então o universo seria o quê?”, perguntou Tomás. “O laboratório do
intencionador? O seu campo de diversões? Ou uma coisa diferente? E, a ser
assim, que coisa seria essa?”

Seth encolheu os ombros.
“Quem sabe?”, perguntou. Apontou para o televisor de plasma que se

encontrava pregado à parede da cafetaria. “Diga-me, Tom, gosta de ver
cinema na televisão?”

“Sim, claro. Por quê?”
“Recorre a DVD para ver os filmes?”
“Não. Os DVD já passaram de moda.”
“Mas imagine que pega num velho DVD e se põe a ver um filme. O

Titanic, por exemplo. Quando vemos um filme somos postos perante dois
tipos de realidade. Uma é a que decorre na tela, o Leonardo DiCaprio
apalpando a Kate Winslet. A outra é a realidade material do DVD, a
sequência binária de zeros e uns gravada no disco. Pergunto-lhe eu agora:
qual destas duas é a realidade mais profunda, a história que passa na tela ou
a informação codificada no disco?”

“Bem... são coisas diferentes.”
“Mas uma gera a outra. Qual é a realidade mais profunda? A história na

tela ou a informação gravada no disco?”
Tomás refletiu na questão.



“Deixe ver...”, titubeou. “Quer dizer, é possível ter a informação no
disco sem que ela esteja na tela, mas não é possível ter a informação na tela
sem que ela esteja no disco, não é verdade? Consequentemente, parece-me
que a realidade mais profunda é a informação que está no disco.”

Seth esboçou um gesto triunfal.
“O universo é a história na tela, a metarrealidade matemática é a

informação gravada no disco. Julgamos que vivemos na realidade porque
estamos no universo físico, mas afinal a nossa vida decorre numa tela. O
universo é uma tela, nós somos um simulacro. A verdadeira realidade é a
que está no disco, é a metarrealidade de onde a matemática dita todas as
leis.”

Os dois trancaram o olhar durante um instante, ambos a digerirem o que
haviam discutido. O português, contudo, não perdera de vista o que os
conduzira à conversa.

“Tudo isto por causa do nosso encontro iminente com os
extraterrestres”, recordou. “Acredita, Seth, que a civilização de Phanes,
sendo presumivelmente mais avançada do que a nossa, nos poderia ajudar a
encontrar todas as respostas para este mistério?”

O astrofísico balançou afirmativamente a cabeça.
“É por isso uma loucura que os russos queiram atacar os nossos

visitantes”, disse. “Que coisa má lhes passou pela cabeça para
contemplarem sequer uma possibilidade dessas? Será que não percebem
que se trata de uma oportunidade imensa para a humanidade?”

O projeto dos russos ensombrou-lhes o olhar. Como era possível alguém
ter planos para lançar mísseis nucleares balísticos contra a nave espacial
que aí vinha? A ideia parecia-lhes desafiar as mais elementares regras do
bom senso.

“Esta história vai pelo mau caminho”, observou Tomás. “Se não
tivermos...”

O toque de um telemóvel suspendeu a conversa. Seth meteu a mão ao
bolso e extraiu o seu aparelho.

“Daqui Seth”, atendeu. “Ah, Billy. Ainda acordado?” Fez uma pausa
para ouvir o que o diretor da missão lhe dizia. “Agora? Mas... mas não é um
pouco tarde para isso? Não será melhor esperar por amanhã?” Uma nova
pausa. “Pronto, está bem”, bufou. “Já aí vou ter. Até já.”

Desligou o telemóvel e levantou-se.
“Tem de se ir embora?”



“É o Billy”, desculpou-se. “Surgiram novos dados e precisa que eu os
veja. Parece que Washington quer uma nova conversa daqui a pouco. Ou
seja, espera-me uma noite longa.”

O chefe científico saiu apressado, deixando Tomás sozinho na cafetaria.
Uma simples olhadela ao relógio trouxe-o de volta à realidade; era já muito
tarde e no dia seguinte teria de acordar cedo para uma nova sessão de
treinos. Levantou-se e abandonou a cafetaria.

Quando seguia para o quarto passou em revista os acontecimentos do
dia, e em particular o que o diretor da CIA lhes havia revelado sobre a
missão russa. Ainda lhe custava acreditar que os acontecimentos tivessem
tomado este rumo. Depois recordou a conversa dessa noite com Seth e o
telefonema que o astrofísico acabara de receber de Billy. Pobre Seth! Teria
ainda de andar pela noite dentro às voltas com os intermináveis problemas
da missão.

O pensamento remeteu-o para o que o chefe científico tinha dito, ao
despedir-se, sobre o teor do telefonema do diretor da missão que pusera fim
à conversa. Seth revelara que havia novos dados e que Washington queria
falar com eles outra vez. Que dados seriam esses e que nova conversa
poderia haver a hora tão tardia? Enfim, não valia a pena preocupar-se com o
que não podia resolver.

Ao passar diante do quarto de Emese lembrou-se do olhar que ela lhe
lançara quando abandonara a mesa do jantar. A dúvida regressou-lhe. Ter-
se-ia mesmo tratado de um convite? Parou e cravou os olhos na porta do
quarto. Seria fácil bater e ver onde dois dedos de conversa os conduziriam.
Pressentia que ela o deixaria ir onde quisesse. Hesitou um momento. Mas
foi só um momento. Depois abanou a cabeça, determinado a ser fiel a si
mesmo, e seguiu caminho.

Tinha saudades de Maria Flor.
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O pequeno-almoço de Tomás foi apressado; acordara quinze minutos
depois da hora e teve pouco tempo para comer. O grupo estava nessa manhã
pouco falador, decerto a matutar ainda nas graves novidades da véspera
relativamente às intenções russas e à decisão de equipar o Atlantis com um
sistema antimísseis, mas o português reparou que Seth, sentado sozinho
numa mesa à janela, se encontrava especialmente calado e com olheiras
profundas. A conversa com Washington por causa dos tais novos dados
entretanto surgidos devia ter-se prolongado. Isso não era bom sinal.

Logo que viu Billy aparecer na cafetaria para os levar para o programa
de treinos da jornada, engoliu o leite de uma assentada e meteu um bagel à
boca enquanto se dirigia com os companheiros para junto do diretor da
missão para escutar o briefing do dia. Billy aguardou que todos os
astronautas se acercassem dele para, como fazia todas as manhãs, começar a
expor o programa.

“Hoje vamos para Ellington Field.”
Ao ouvirem o nome, os astronautas soltaram expressões de enfado e

contrariedade.
“Oh, não!”
“Merde!”
“Que chatice!”
O diretor da missão não se comoveu com os protestos.
“Lamento, rapaziada, mas sabem bem que Ellington Field é

imprescindível.”
Vendo o ar de desagrado dos companheiros, Tomás encostou-se a

Emese.
“Qual é o problema?”
“Vão levar-nos para uma base aérea e meter-nos num avião para simular

a gravidade zero. Isto quer dizer que durante meio minuto não sentiremos
gravidade nenhuma. Estaremos a flutuar dentro do aparelho, exatamente
como acontecerá no espaço.”

O português reconheceu esta descrição.



“Ah, sim. Já vi documentários que mostravam isso”, observou. “Se não
me engano, os astronautas riam-se enquanto andavam de um lado para o
outro.”

“Riam-se?”
“Sim, lembro-me perfeitamente.” Esboçou uma expressão inquisitiva.

“Porque está toda a gente com ar tão aborrecido? O exercício até parece
divertido...”

“Acha?”
“Flutuar no espaço sem gravidade nenhuma? Mas... deve ser giríssimo!”
Um sorriso malicioso formou-se no rosto da húngara.
“Então já vai ver.”
A reação dos colegas deixou o historiador intrigado e ainda quis

questionar a astrobióloga, pois o que não estava a ver era o problema de se
fazer aquele exercício, mas a voz de Billy voltou a impor-se.

“Antes de partirmos para Ellington Field, no entanto, quero partilhar
convosco informações novas”, anunciou, rodando sobre os calcanhares para
abandonar a cafetaria. “Venham comigo, por favor.”

O diretor da missão conduziu os astronautas para a sala de conferências,
a poucos metros da cafetaria. Tomás trocou com os companheiros um olhar
inquisitivo, tentando perceber se eles sabiam do que se tratava, mas viu que
estavam tão no escuro quanto ele. Deviam ser os famosos novos dados de
que Billy falara a Seth no telefonema da noite anterior. Reparou de resto
que só o astrofísico da NASA não parecia intrigado; na sua qualidade de
chefe científico, decerto estava a par de tudo.

Uma vez na sala de conferências, os cinco astronautas da Missão
Phanes instalaram-se nas cadeiras da frente enquanto Billy subia ao
palanque. O projetor encontrava-se ligado, evidentemente preparado com
antecedência para aquela parte do briefing, e banhava a tela com uma
imagem a branco com o logotipo azul da NASA e por baixo a palavra
Spitzer e uma data. A da véspera.

O responsável pelo programa de treinos abeirou-se do computador que
estava ligado ao projetor e preparou-se para tocar no teclado e mudar a
imagem que enchia a tela.

“Como sabem, todos os telescópios do mundo estão neste momento
voltados para Phanes a estudá-lo em pormenor”, começou por dizer. “Acho
que já foram tiradas literalmente milhões de fotografias e até agora só
captamos imagens de um ponto de luz, nada mais do que um ponto de luz



em movimento. Isso não é surpreendente, pois como sabem Phanes dirige-
se a nós voltado para o Sol e reflete a luz solar que apanha de frente. É por
isso natural que apenas captemos esse reflexo. De todas as formas, e depois
de termos determinado a sua trajetória, já obtivemos um novo dado.
Conseguimos medir a nave espacial e calculamos que tenha o tamanho de
um edifício de três andares.”

Tratava-se da primeira informação útil referente ao formato de Phanes
e, como seria de esperar, desencadeou um murmúrio entre os astronautas.
Um edifício de três andares era maior do que um space shuttle. Phanes era
por isso maior do que o Atlantis. Não se tratando de nada de surpreendente,
era pelo menos interessante sabê-lo.

Duck levantou o dedo para fazer uma pergunta.
“Conseguiram determinar de que metal é feita a nave?”
“Não. Como disse, a única coisa que estabelecemos até agora foi a

dimensão e a trajetória do veículo. O reflexo do Sol impede que
obtenhamos mais informações e estamos convencidos de que só quando
Phanes estiver já muito perto da Terra e o Sol lhe bater de lado poderemos
ver mais coisas.”

Quem levantou a mão a seguir foi Yao Jingming.
“Desculpe, caro colega, mas não pude deixar de reparar que a palavra

Spitzer se encontra projetada na tela”, constatou. “Deverei presumir que o
telescópio espacial da NASA captou algo de interessante?”

Billy sorriu.
“Correcto, Yao”, confirmou. “Como sabem, o Spitzer é um telescópio

que a NASA colocou em órbita no espaço, exatamente como acontece com
o Hubble, só que o Spitzer é menos conhecido. Este telescópio espacial
adquiriu no entanto alguma fama quando em 2017 detectou em torno da
estrela Trappist-1, a quarenta anos-luz de distância, sete exoplanetas com a
dimensão da Terra, três dos quais em zona habitável por a temperatura
permitir água líquida à superfície. A diferença em relação ao Hubble é que
o Spitzer é um telescópio de infravermelhos. Além disso, não segue uma
órbita geocêntrica, mas heliocêntrica.”

Os astronautas, à excepção de Tomás, já sabiam tudo sobre o telescópio
de infravermelhos, pelo que Duck foi direito ao assunto.

“A NASA apontou o Spitzer a Phanes?”
“Com certeza.”



O diretor da missão carregou numa tecla do computador e a imagem na
tela mudou para uma fotografia do espaço. O cliché mostrava o negro
profundo e no centro o mesmo ponto de luz que todas as imagens de
telescópio captavam quando fotografavam Phanes.

“Estamos vendo uma imagem composta da nave espacial que se dirige a
nós, uma imagem formada com base no material recolhido pelo IRAC, pelo
IRS e pelo MIPS, que como sabem são a câmera, o espectrômetro e o
fotômetro multibanda de infravermelhos do Spitzer.” Virou-se para a tela,
contemplando a imagem com as mãos na cintura. “Vejam com atenção. Não
notam aqui nada de anormal?”

Os olhares dos astronautas fixaram-se no ponto de luz no centro da
imagem composta. Se Billy dizia que havia ali um pormenor muito
significativo, era porque havia mesmo.

Faltava saber o quê.



XLVIII

Depois de muito examinarem o ponto de luz no centro da imagem, e
não se apercebendo aí de nada que merecesse especial comentário, os
astronautas passaram para o espaço negro em redor. Em vão. Tudo lhes
parecia exatamente igual a muitas outras fotografias de Phanes que já
haviam visto nos últimos dias.

“Para falar com franqueza, caro colega, não noto nada”, disse Yao
Jingming. “Para onde temos de olhar exatamente?”

“Para Phanes.”
As atenções de todos os presentes voltaram-se de novo para o ponto de

luz que ocupava o centro da imagem. Sentado atrás do grupo, e sentindo
que ninguém chegava lá, Seth quebrou o silêncio.

“Esta fotografia resulta de uma composição das imagens captadas pelo
IRAC, pelo IRS e pelo MIPS da Spitzer”, lembrou o chefe científico,
falando como se lhes estivesse a dar uma pista. “Não se esqueçam de que
estamos a falar de câmeras, espectrômetros e fotômetros de
infravermelhos.” Fez uma pausa e repetiu a palavra muito devagar para a
enfatizar. “Infravermelhos.”

Foi Frenchie que reagiu primeiro.
“O calor!”, exclamou o piloto canadense, quase dando um salto na

cadeira. “Mon Dieu! A nave não emite calor!”
“Calor?”
“Sim, calor! Todos os veículos, dos automóveis aos aviões, geram calor.

Esse calor é captado pelas câmeras de infravermelhos. Isso também é válido
para as naves espaciais, como é evidente.” Fez um gesto a indicar a imagem
na tela. “Mas não veem que Phanes não emite calor nenhum?”

Os astronautas abriram a boca, compreendendo enfim. O que a imagem
verdadeiramente revelava não era o que estava lá, mas o que não estava e
devia estar.

“Fuck!”, praguejou Duck. “Ele tem razão!”
“Que raio de veículo espacial é este que não emite calor?”, questionou

Frenchie. “Ça alors! Será possível?”



Plantado no palanque, Billy reagiu com um gesto de aprovação.
“Parabéns, Frenchie, acertou em cheio!”, felicitou-o. “De fato os

infravermelhos do Spitzer não captaram qualquer sinal de calor em Phanes
para além do reflexo do Sol e isso não nos parece nada normal. Só vemos
duas explicações para este fenômeno. Ou a tripulação está em hibernação e
a nave espacial usa a inércia no vácuo e o efeito gravitacional dos grandes
corpos planetários perto dos quais passa para se projetar a grande
velocidade como se fosse lançado por uma fisga, o que nos parece possível
e inteligente como estratégia para viajar de uma maneira energeticamente
eficiente, ou então dispõe de uma fonte de energia ou de um sistema de
propulsão absolutamente revolucionários.”

“Será fusão fria?”
O diretor da missão fez um gesto de ignorância.
“Quem sabe?”, disse. “De qualquer modo, achei importante informar-

vos sobre esta descoberta porque ela parece confirmar que lá em cima vocês
vão ter um encontro com representantes de uma civilização que tem de fato
uma tecnologia muito superior à nossa. Claro que já suspeitávamos que
assim era, mas as imagens a infravermelho da Spitzer constituem um dado
novo e muito relevante.”

Foi a vez de Seth, sentado atrás do grupo, voltar a intervir.
“O mais relevante de tudo isto são as implicações da descoberta para a

situação de confronto que se está a delinear no espaço”, sublinhou. “Estou a
referir-me aos russos, evidentemente.”

Duck voltou-se para trás e encarou-o.
“Que implicações?”, quis saber o comandante. “Não significará esta

descoberta que não temos de nos preocupar com o ataque dos russos a
Phanes? Se Phanes dispõe deste tipo de tecnologia, com certeza será capaz
de anular facilmente quaisquer mísseis que os russos lhe atirem, incluindo
os RS-28 Sarmat.”

A questão pareceu enervar o chefe científico, que deixou desse modo
transparecer a enorme inquietação que sentia em relação à intervenção
russa.

“Isso é verdade”, admitiu. “Porém, em vez de nos descontrair, perturba-
nos ainda mais.” Estreitou as pálpebras. “Pensem bem. Quando virem duas
naves terrestres dirigirem-se a eles e uma delas atacá-los com mísseis
nucleares balísticos, o que vão os tripulantes de Phanes pensar ou, estando
em hibernação, como irá o seu sistema defensivo automático reagir? Como



é evidente, vão achar que as duas naves terrestres se encontram articuladas
e ambas estão a atacá-los. Nessas circunstâncias, se Phanes se vir na
contingência de ter de destruir o agressor russo, parece-me inevitável que
também decida destruir o Atlantis. Não creio que os extraterrestres ou o
sistema de navegação automática de Phanes tenham maneira de perceber
que as intenções das duas naves em relação a eles são muito diferentes.
Estão a perceber as verdadeiras ramificações do problema?”

Todos os que se encontravam na sala de conferências entendiam bem a
situação complexa que se estava a gerar devido à decisão russa de atacar
Phanes e o fato de a nave extraterrestre dar sinais de ser incrivelmente
sofisticada. A missão, difícil desde o início, parecia estar a tornar-se
impossível. Nenhum dos astronautas ignorava as implicações de tudo isto.

A ideia que se formou na cabeça de vários acabou por ser expressa por
Duck.

“Considerando tudo o que se está a passar, parece-me que só temos um
caminho.”

“Qual?”
O comandante da Missão Phanes fez um gesto final e peremptório com

a mão.
“Cancelar a missão.”
A sugestão, dada a alta probabilidade de um confronto no espaço entre

Phanes e a nave espacial russa, provocou um silêncio momentâneo na sala
de conferências.

O primeiro a reagir foi Seth, que deu um salto no lugar, levantou-se e
dirigiu-se ao palanque.

“Negativo!”, exclamou o chefe científico, pondo-se ao lado de Billy. “A
Missão Phanes não pode ser, nem será, cancelada.”

“Mas, Seth, isto tem tudo para acabar mal”, argumentou Duck. “Se os
russos atacarem Phanes, os extraterrestres irão evidentemente responder e o
mais lógico é que de fato destruam a nave russa e o Atlantis, conosco lá
dentro. Isto não é uma mera hipótese acadêmica. É o cenário mais
provável.”

O astrofísico da NASA, no entanto, parecia decidido.
“Isso é tudo verdade”, reconheceu. “Mas não podemos desistir. A

importância deste encontro com uma civilização extraterrestre é demasiado
grande para que não tentemos. Estamos a falar de um evento histórico sem



precedentes, um acontecimento equivalente à chegada de Colombo à
América. Aconteça o que acontecer, não temos o direito de desistir.”

“Não podemos prosseguir nestas condições!”
“Não temos alternativa”, insistiu Seth. “Imaginem a cena. Phanes chega

e é atacada pela Soyuz. O que vai Phanes pensar? Que a Soyuz agiu por sua
própria iniciativa? Os extraterrestres ou o sistema automático defensivo de
Phanes vão evidentemente presumir que estão a ser atacados pela
humanidade e irão retaliar. Com o tipo de tecnologia de que dispõem
poderão atacar o próprio planeta e exterminar-nos. O perigo é demasiado
grande para ser descartado. Queiramos ou não, a Missão Phanes vai em
frente.”

“E o que faremos quando os russos lançarem os seus mísseis nucleares
balísticos?”, insistiu Duck, a sua mente militar ocupada com o problema.
“Está previsto que ativemos o nosso sistema antimíssil para interceptar os
RS-28 Sarmat, mas o que farão os tripulantes de Phanes quando virem os
russos a disparar mísseis e nós a dispararmos mísseis antimísseis? Vão agir
de imediato, como é óbvio. Se dispõem de uma fonte de energia ou de um
sistema de propulsão que não emite calor, como acabamos de constatar,
com certeza terão armas incrivelmente sofisticadas. Se se sentir em perigo,
Phanes irá dar cabo de nós!”

“Eu sei, eu sei”, assentiu Seth. “Começamos por isso a trabalhar com
Washington numa nova estratégia para lidar com este problema. Temos de
convencer Phanes de que não somos uma ameaça. Isso é absolutamente
crítico.”

“E como diabo faremos uma coisa dessas no meio de uma batalha com
mísseis nucleares e mais não sabemos o quê? Acenando com bandeiras
brancas?”

“Estamos a ponderar fazer uma coisa um pouco arriscada”, disse o
astrofísico. “Na verdade, muito arriscada.” Calou-se, para sublinhar a ideia.
“Muito mesmo.”

Considerando tudo o que já haviam escutado, os elementos da
tripulação quase suspenderam a respiração. O que mais viria aí? O único
que se atreveu a materializar em palavras o que estava no pensamento de
todos foi Tomás.

“Estão a ponderar... o quê?”
Antes de responder, Seth trocou um olhar significativo com Billy, como

se lhe dissesse que teriam mesmo de abrir todo o jogo. O diretor da missão



assentiu com um gesto silencioso e o chefe científico encarou a tripulação
do Atlantis.

“Vamos abater a nave russa.”
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A declaração de Seth Dyson foi de tal modo ultrajante que os
astronautas arregalaram os olhos de incredulidade, pensando ter escutado
mal.

“Perdão?”
“Vamos abater a nave russa”, repetiu o chefe científico. “Tão simples, e

tão louco, quanto isso.”
“Mas... mas...”
Seth fez um gesto com a mão, a pedir que se calassem.
“Em primeiro lugar, este assunto é top secret” anunciou com solenidade.

“Significa isto que está abrangido legalmente pelo compromisso de
confidencialidade que vocês assinaram no primeiro dia quando aqui
chegaram e não pode de modo algum sair destas quatro paredes. Está
claro?”

Ainda em choque, os astronautas fizeram com as cabeças um
movimento quase automático de assentimento.

O astrofísico bufou, satisfeito com o compromisso mas preocupado por
a missão avançar por terreno minado.

“Esta questão está a ser discutida com Washington e Pequim, e ainda
com alguns aliados da NATO”, esclareceu. “Neste momento ponderam-se
as consequências geopolíticas de uma ação dessas, mas torna-se cada vez
mais claro que só temos duas opções ao nosso dispor. Ou desistimos da
missão ou agimos decisivamente com tudo o que temos. O meio caminho já
não é possível.”

“A esse respeito não tenho a menor dúvida”, concordou Duck. “Seria
melhor desistirmos.”

“Essa possibilidade foi esta noite equacionada à luz da descoberta de
que os extraterrestres são perfeitamente capazes de lidar com os mísseis
russos. O problema é, como já expliquei, a forma como os tripulantes de
Phanes irão interpretar um ataque nuclear da Soyuz. Temos grandes dúvidas
de que se apercebam que se trata de uma ação isolada que não é
representativa da humanidade. Com toda a probabilidade, Phanes



interpretará um ataque russo como um ataque da Terra. Isso põe todo o
planeta em perigo. É por essa razão que não podemos desistir.”

“Já percebi que a decisão vai no sentido de agirmos”, concluiu o
comandante do Atlantis com uma expressão contrariada. “Sua ideia é então
destruir a Soyuz. Como planeiam conseguir uma coisa dessas?”

“Estão a ser considerados dois cursos de ação”, indicou o chefe
científico. “O primeiro é bombardearmos a nave russa quando ela estiver
prestes a decolar do cosmódromo de Plesetsk.”

Duck pareceu perplexo.
“Como demônio querem fazer isso?”
“Uma esquadrilha de F-35 Lightning está neste momento a deslocar-se

para a Base Aérea de Ämari, no Norte da Estônia, para levar a cabo essa
missão. Os F-35 são, como sabem, caças invisíveis ao radar e concebidos
para ataque ao solo. Quando a hora chegar, irão penetrar no espaço aéreo
russo sem serem notados e quando chegarem a Plesetsk arrumam com a
Soyuz. Acabou-se a Missão Amor. Este problema ficará resolvido, mas
naturalmente que se criará um outro de natureza geoestratégica entre a
Rússia e o Ocidente. Pensamos, todavia, que será o mal menor.”

“E qual é a segunda opção?”
“É usar o próprio space shuttle. Em vez do sistema de mísseis

antimísseis já previsto, a ideia agora é equipar o Atlantis com uma bateria
de AIM-120 Amram.”

“Fuck!”
“Zut alors!”
Pela expressão petrificada do comandante e do piloto, os astronautas

civis ficaram inquietos.
“O que é isso?”, quis de imediato saber Emese, alarmada. “De que estão

a falar?”
“São mísseis de código NATO Fox Três”, respondeu Duck com uma

voz tensa. “Mísseis ar-ar que usam sistemas de navegação guiados por
radar.”

“São os mísseis antimísseis de que falamos ontem?”
“Não. Estes são mísseis de ataque.”
“Meu Deus!”
O comandante do shuttle voltou a encarar o chefe científico da missão.
“Têm mesmo a certeza que querem que o Atlantis use mísseis Amram

contra os russos?”



“É uma hipótese.”
“Mas olhe que os motores desses mísseis não têm potência nem

autonomia suficiente para um combate no espaço...”
“A USAF vai instalar-lhes motores muito mais potentes.”
O comandante e o piloto trocaram um olhar perturbado; sendo ambos

militares, estavam perfeitamente cientes das consequências de uma decisão
daquela natureza.

“Sabe por acaso para qual destas duas opções Washington se está a
inclinar?”

“Para as duas ao mesmo tempo”, indicou Seth. “Notem que a decisão
final ainda não está tomada. O processo de consultas entre as várias capitais
prossegue ao mais alto nível, mas as chefias militares estão a aconselhar
que por uma questão de segurança se adotem os dois procedimentos ao
mesmo tempo. É provável que os diversos governos concordem. Assim
sendo, o plano será usar primeiro os F-35 para neutralizar a nave russa
ainda no cosmódromo. Se o raide for bem-sucedido, problema resolvido. Se
falhar... enfim, o Atlantis será o último recurso. Nesse caso teremos de
lançar do space shuttle os mísseis Amram contra a nave russa.” Levantou o
dedo para sublinhar a ideia. “É fundamental esclarecer que, a ser
necessário, esse ataque do Atlantis aos russos terá de ocorrer de preferência
antes de estabelecermos contato com Phanes. Isto para que os
extraterrestres não se apercebam de nada e não haja equívocos entre nós e
Phanes, como é evidente.”

O comandante do Atlantis fechou os olhos e massajou as têmporas.
“Damn! Vai ser muito complicado...”
Seth respirou fundo e baixou a cabeça, deixando transparecer a sua

desolação.
“Não temos alternativas, receio bem.”
Sentindo a revolta crescer dentro dela, Emese levantou o dedo.
“Desculpem, mas isso está ficando totalmente fora de controle”,

protestou. “Fui recrutada para uma missão científica de carácter pacífico.
Ontem vim a saber que afinal temos de ir armados com um sistema
defensivo de mísseis antimísseis, ou lá o que isso é. E agora dizem-me que
temos afinal de ir para o espaço com um arsenal de mísseis ofensivos e que
vamos abater uma nave russa. Isto é o Star Wars ou quê? Não acham que já
é de mais?”



“Tem razão, Emese”, reconheceu o astrofísico da NASA. “A situação
evoluiu em direções inesperadas e muito estúpidas, mas as circunstâncias
são as que são e é com elas que temos de lidar. Se acha que existe uma
alternativa melhor, diga-me por favor qual é.”

“É simples, temos de entregar a missão aos militares. Se isto se
transformou quase totalmente numa operação de guerra, não seria melhor
nós, os astronautas civis, abandonarmos a missão e sermos substituídos por
militares?”

Seth respirou fundo, como se se sentisse vergado pelos sucessivos
problemas.

“Ouçam, se quiserem desistir são livres de o fazer”, reconheceu.
“Ninguém pode obrigá-los a embarcar nessa... nessa loucura. Acontece que
só podemos proceder a mudanças na composição da tripulação com o
acordo do Conselho de Segurança da ONU. Os russos vetariam. Mesmo que
decidíssemos ignorar as Nações Unidas, a questão é que os russos nos estão
a observar com muita atenção. Se constatarem que os astronautas civis
abandonam a Missão Phanes e são substituídos por militares, é evidente
que vão perceber as nossas intenções. Isso os levará a adotar contramedidas
para evitarem que os neutralizemos. A consequência será que conseguirão
mesmo atacar Phanes e depois... só Deus sabe o que acontecerá. É isto o
que querem que aconteça?”

Os astronautas na sala entreolharam-se, sem saber o que fazer ou dizer.
Parecia evidente que ninguém tinha a mínima vontade de prosseguir com a
missão. Não era para aquilo que haviam aceitado ir para o espaço, mas
perante aquele cenário não conseguiam ver qualquer saída para o problema.
Todos se sentiam encurralados.

Foi Billy Gibbons, o único homem presente na sala que não partiria na
Missão Phanes, que falou a seguir.

“Bem, rapaziada”, interpelou-os o diretor da missão. “Sei que o
momento não é oportuno e vocês estão ainda a recuperar de mais este murro
no estômago, mas se vamos mesmo avançar nestes moldes há questões
técnicas que temos de ver. Como devem calcular, as sucessivas mudanças
do perfil da missão obrigam-nos a proceder a alterações no plano de voo do
Atlantis e em toda a logística associada. Em primeiro lugar, há a considerar
o problema da bateria de mísseis Amram. Como levá-la lá para cima?”

O comandante do space shuttle remexeu-se no lugar, preocupado.
“Não me digam que querem meter tudo isso na carga do Atlantis...”



“De modo nenhum”, esclareceu o diretor da missão. “E por várias e
boas razões. Por uma questão de segurança não é aconselhável o shuttle
decolar com mísseis na carga. Depois há o problema da confidencialidade.
Considerando que esta missão está a ser muito escrutinada, será difícil
meter mísseis na carga sem que ninguém repare. Além do mais, o Atlantis
já carrega um veículo pesado, o MMU, que irá levar o trio da EVA até
Phanes, pelo que não queremos sobrecarregar a nave.”

“Então como vamos pôr os mísseis lá em cima?”
“Estamos a planear enviar o armamento para o espaço num foguete

Delta, lançado da base da USAF em Vandenberg, na Califórnia. É mais
discreto. Uma vez em órbita, vocês terão de ir ao encontro de Delta,
transferir a carga para o Atlantis e montá-la no shuttle.”

“E quem o fará?”
“Terão de ser os elementos adstritos às operações da EVA, claro”,

indicou. “Ou seja, Seth, Emese e Tom.”
O português e a húngara arregalaram os olhos, horrorizados.
“Desculpe?”, sobressaltou-se Tomás. “Querem que eu e a Emese

saiamos para o espaço e... e...”
Billy Gibbons olhou para os dois e, ciente de que lhes estava a entregar

uma das partes mais espinhosas da missão e de que certamente eles não
iriam apreciar e muito menos reagir bem, assentiu com um movimento da
cabeça.

“Serão vocês a armar os mísseis.”
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As palavras do diretor da missão deixaram Tomás e Emese em estado de
choque. Ambos olharam sucessivamente para Billy, Seth e os restantes
membros da equipe, como se esperassem que alguém dissesse que se
tratava de uma brincadeira e que a tarefa que lhes estava a ser atribuída
afinal não existia ou se existisse seria entregue a outros, mas os semblantes
fechados com que se depararam mostraram-lhes que tudo aquilo era mesmo
muito a sério.

“Deixe-me ver se percebo bem”, disse o português, tentando reordenar
os pensamentos. “Vocês querem que, quando chegarmos lá a cima e nos
encontrarmos em órbita com o Delta, eu, a Emese e o Seth saiamos para o
espaço, transportemos os mísseis do Delta para o Atlantis e ainda por cima
os armemos no shuttle?”

“Correcto.”
“Mas... mas... alguém enlouqueceu?”
“Receio, Tom, que esta seja a realidade com que nos confrontamos

neste momento”, disse Billy. “Gostaria que existissem outras soluções, mas
o fato é que não existem. Terão de ser vocês, uma vez que fazem parte da
EVA, a levar a cabo essa tarefa.”

Tomás apontou para o comandante e o piloto.
“Com o devido respeito, eles é que são os militares”, observou.

“Consequentemente, deviam ser eles a lidar com esta questão militar, não os
civis.”

“Isso é rigorosamente proibido pelo protocolo de segurança da missão”,
esclareceu o diretor da missão. “O Duck e o Frenchie, sendo comandante e
piloto, não podem abandonar o cockpit e sair do space shuttle.”

“Ora essa! Por que não?”
“Ouça, a EVA, uma vez que envolve um passeio no espaço, é a

atividade mais perigosa de toda a missão. Se acontecesse alguma coisa ao
comandante e ao piloto, não restaria ninguém no Atlantis para o pilotar para
o encontro com Phanes e de regresso à Terra. O shuttle ficaria à deriva e
todos acabariam por morrer. Assim sendo, está totalmente fora de questão o



Duck e o Frenchie saírem da nave. Isto quer dizer que terão de ser os
astronautas designados para a EVA a executar essa tarefa. Não há
alternativa.”

O historiador nem sabia por onde iniciar a demonstração de que uma
coisa daquelas não era possível.

“Desculpe, isso não pode ser porque, para começar, há o problema de
que nem sabemos armar mísseis.”

“É minha responsabilidade treinar-vos”, esclareceu Billy. “De resto,
estamos já a trabalhar com a USAF para conceber exercícios específicos
que simulem essa situação. Penso que amanhã ou depois poderemos iniciar
na piscina os treinos de transferência de carga e de instalação no shuttle e
armamento dos sistemas dos mísseis Amram.”

Nada disto, no entanto, satisfazia os dois civis europeus.
“Em bom rigor não é só uma questão de não saber fazer isso”, insistiu o

historiador. “É também de não querer. Não quero mexer em mísseis,
percebe? O meu trabalho não é esse. Sou um acadêmico, não um militar.
Não mexo em armas, é uma questão de princípio.”

“As circunstâncias mudaram, Tom. Neste novo cenário cada um de nós
terá de fazer o trabalho necessário para o sucesso da missão, seja esse
trabalho qual for. Você foi destacado para a EVA, o que significa que será
um dos três elementos qualificados para sair para o exterior do shuttle.
Terão de ser vocês os três a levar a cabo essa operação. Não há mais
ninguém.”

“Se não há mais ninguém, metam mais astronautas militares na missão.”
“Não é possível. Recordo-vos que a constituição desta equipe foi

aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU com o voto favorável da
Rússia, que na altura ainda não tinha levantado obstáculos ao encontro com
Phanes. A introdução agora de novos elementos exigiria a luz verde do
Conselho de Segurança. Como os russos entretanto mudaram de posição, é
evidente que irão vetar esses novos elementos. Além do mais, lembro que a
entrada de mais militares na missão apenas servirá para os russos
perceberem que conhecemos as verdadeiras intenções deles e os queremos
anular, o que nos conduzirá ao fracasso. É por isso que não temos
alternativas. Terão de ser os astronautas designados para a EVA a levar a
cabo esta operação.”

“Mas não quero mexer em mísseis, já lhe disse!”



“Eu também não”, anunciou Emese, juntando-se ao português. “Nem
pensar numa coisa dessas!”

Fez-se um silêncio pesado na sala de conferências. A discussão estava à
beira de se transformar num braço de ferro, ou numa revolta, e todos sabiam
que nada daquilo era produtivo. Billy olhou para Seth, como a pedir-lhe que
interviesse. O astrofísico da NASA fez um gesto de impotência.

“Se for preciso, farei tudo sozinho”, suspirou. “Se vocês não querem
sujar as mãos a mexer em mísseis, ninguém pode obrigá-los. Eu faço, que
remédio.”

“Não é uma questão de sujar as mãos, Seth...”
Com os nervos já em frangalhos após uma noite sem dormir e sujeito à

enorme pressão gerada pelos acontecimentos e pela sua responsabilidade, o
chefe científico atingiu o limite da paciência.

“É sim senhor, e você sabe, Tom!”, vociferou em tom acusador e
elevando a voz. “Estamos com uma crise terrível em mãos, os russos estão a
preparar-se para atacar Phanes, nós poderemos ser a única coisa que separa
a humanidade de uma catástrofe nunca vista, e vocês... vocês vêm-me com
pruridos balofos sobre não mexerem em mísseis e mais não sei quê!? Ainda
não perceberam que estamos à beira do abismo? Quem se encontra numa
situação destas, Tom, não pode armar-se em prima donna! A hora não é
para grandes gestos que ficam muito bonitos perante o Comité Nobel ou o
Papa mas não resolvem problemas, só os agravam! A hora é de agir. Há
momentos em que temos de sujar as mãos, em que temos de nos conspurcar
em nome de algo muito maior do que nós! Este é um desses momentos,
Tom!” Apontou para cada um dos três, a começar por si próprio. “Eu, você
e a Emese temos de tomar uma decisão. Ou insistimos em permanecer
puros como virgens e esta história vai acabar toda mal, mas muito mal
mesmo, ou metemos as mãos na merda e talvez, talvez!, a humanidade
tenha uma possibilidade.” Os olhos do homem da NASA saltaram entre o
português e a húngara, remetendo-lhes a decisão final. “Agora escolham!”

Os dois europeus entreolharam-se mais uma vez, como se se
questionassem mutuamente sobre se o outro tinha alguma ideia de como
sair daquela situação. O fato é que Seth os encostara à parede. Tudo o que
dissera era verdade. Os acontecimentos das últimas vinte e quatro horas
haviam-se precipitado horrivelmente e tornava-se cada vez mais evidente
que os planos russos de destruir Phanes poderiam desencadear uma resposta
violenta da nave extraterrestre e lançar a humanidade numa crise sem



precedentes. A solução encontrada não era agradável, mas Tomás sabia que
por vezes não há boas escolhas, ou se opta por uma má solução ou por outra
ainda pior. Por pouco que gostasse das alternativas diante dele, entre o mau
e o pior não tinha escolha.

Baixou a cabeça e respirou fundo, sujeitando-se ao que percebeu ser
inevitável.

“Muito bem”, concedeu quase num sussurro. “Farei o que for
necessário.”

Perante a rendição do português, e embora contrariada, a astrobióloga
da Agência Espacial Europeia também deu o seu assentimento relutante. A
cedência de Tomás e Emese foi acolhida com alívio pelo grupo, mas
ninguém teceu o menor comentário. Todos sabiam como lhes fora difícil
ceder.

Constatando que o problema estava ultrapassado, Billy retomou a sua
exposição das alterações operacionais na missão e o consequente impacto
no programa de treinos.

“Os mísseis não serão a única carga que o foguete Delta irá colocar no
espaço para ser recolhida pelo Atlantis”, revelou. “O perfil complexo desta
missão suscita também questões novas relacionadas com as manobras que
terão de ser realizadas em órbita. Como sabem, a capacidade do space
shuttle de mudar de altitude ou inclinação é fortemente limitada pelo
combustível de que dispõe e por toda a física do voo espacial.”

“Essa é uma das minhas dúvidas”, interveio Frenchie, preocupado com
as questões de pilotagem. “Se tivermos de manobrar o Atlantis para atacar
os russos e depois acostar a Phanes, como me parece inevitável que venha a
acontecer, estamos a falar de muitas manobras e muita energia. Como
faremos isso quando estivermos em MECO com o nosso sistema OMS tão
limitado?”

Emese traduziu a expressão ao ouvido de Tomás.
“MECO é a designação técnica do movimento da nave em órbita e

OMS é o sistema de navegação que nos permite alterar a órbita.”
O diretor da missão carregou numa tecla do computador e a imagem na

tela mostrou um diagrama esquemático do trajeto do space shuttle à volta
da Terra.

“Como sabem, a órbita está normalmente fixada em MECO e não
dispomos de grande espaço de manobra. Os motores são desligados e é a
velocidade entretanto atingida que nos mantém em órbita. É verdade que o



sistema OMS tem dois motores que possibilitam mudanças de órbita em
alta velocidade, acrescentando quinhentos quilômetros por hora à
velocidade de cruzeiro de quase trinta mil quilômetros por hora. O
problema é que, uma vez esgotado na decolagem o combustível que se
encontra no grande tanque externo, esse tanque é ejectado e as reservas de
combustível do space shuttle não permitem grandes aventuras. Mas nesta
missão é imperativo que o Atlantis se movimente com uma certa liberdade.
Como fazê-lo sem combustível? A solução é também usar o Delta para
enviar uma reserva para o espaço.”

“Parece boa ideia”, concordou Duck. “Se bem entendi o que está a dizer,
além dos mísseis, o plano é colocar combustível em órbita. Quando
chegarmos lá a cima, teremos de ir ao encontro do Delta e transferir os
mísseis e o combustível para o Atlantis. Ficaremos assim com energia
adicional para alimentar o sistema OMS e fazer alterações de órbita
conforme as necessidades da missão.”

“Correcto.”
“Nesse caso, eu e o Frenchie teremos de treinar toda a navegação de

ataque aos russos e de acoplagem a Phanes no SMS fixo”, disse o
comandante do space shuttle. “Quem fica com o braço-robô?”

“Será o Yao. Está a ser treinado para isso e receberá treino adicional
para ajudar na transferência dos mísseis para o Atlantis.”

“Muito bem. Já o Seth, o Tom e a Emese, que estão adstritos à EVA,
além de exercitarem a acostagem a Phanes terão de treinar na piscina do
NBL as operações que decorrerão no espaço para a transferência dos
mísseis e do combustível do Delta para o shuttle e para a fixação dos
mísseis ao Atlantis.”

“Correcto”, voltou a confirmar Billy. “Mas os três elementos da EVA
terão uma responsabilidade adicional.”

Tomás e Emese encararam-no, incrédulos e receando já o que aí vinha.
“Mais ainda?”
“Não nos vão pedir agora que manejemos armas nucleares, pois não?”,

questionou a astrobióloga da ESA, meio a sério meio a brincar. “É que eu
acho que já atingi o meu limite.”

“Armas nucleares? Não, nada disso.”
“Ah, ainda bem!”
O diretor da missão cruzou os braços e encarou-os com um olhar

ambíguo, como se escondesse o jogo.



“É uma arma ainda pior.”
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Ao ouvirem as palavras de Billy Gibbons, os dois acadêmicos
empalideceram. Tomás e Emese sentiam que já haviam ultrapassado todas
as suas linhas vermelhas e, como se não existissem limites, o diretor da
Missão Phanes e responsável pelo programa de treinos acenava-lhes com a
violação de ainda mais uma.

“Uma arma pior que as nucleares?”, questionou o português. “Que arma
vem a ser essa?”

Depois de manter o semblante grave mais um momento, o rosto do
diretor da missão acabou por se abrir num sorriso.

“A televisão.”
“Perdão?”
“Este acontecimento é de importância imensa, equivalente à chegada do

homem à Lua. Talvez vocês, por estarem aqui encerrados, não tenham essa
noção, mas toda a gente pelo mundo inteiro tem os olhos postos em nós.
Vêm aí extraterrestres e vamos ter um encontro com eles. Isto é notícia de
primeira página e de abertura de noticiários todos os dias. O interesse é
imenso. Ora perante isto, e nesta era da informação, não seria normal nem
aceitável que se estabelecesse um contato entre seres humanos e seres
extraterrestres e ninguém visse nada, como é evidente. É por isso
absolutamente crucial garantir a cobertura televisiva em direto do evento.”

“Oh, não!”, soltou Tomás, revirando os olhos ao perceber o que se
esperava dele. “Não me diga que, além de carregarmos mísseis e
combustível de um lado para o outro, também temos de trabalhar como
cameramen...”

O diretor da missão carregou na tecla do computador e uma outra
imagem encheu a tela, mostrando um desenho esquemático do space
shuttle.

“Não propriamente”, disse, apontando para vários pontos na nave
espacial. “Dispomos de cinco câmeras miniatura de controle remoto fixadas
às paredes do interior do shuttle, incluindo duas no cockpit, e teremos
outras duas fixadas à carlinga exterior do Atlantis para registar o que se



passa lá fora. Não têm de se preocupar com essas câmeras. O problema será
quando o trio da EVA tiver de sair do Atlantis para entrar em Phanes e
encontrar-se com os extraterrestres. Esse será o encontro histórico, o
momento mais dramático de todos, e não pode ser captado pelas câmeras
instaladas no shuttle. É por isso que cada astronauta que participe na EVA
para sair ao encontro de Phanes terá uma câmera miniatura no capacete.
Ficará assim garantida a transmissão direta de tudo o que se passar nesses
instantes.”

“Tudo?”, inquietou-se Duck. “Mesmo a transferência dos mísseis para o
Atlantis e o ataque aos russos?”

“Quando digo tudo, estou a referir-me exclusivamente ao momento do
contato com Phanes'”, sublinhou Billy. “O resto não será transmitido para
todo o mundo, como é óbvio, embora estejamos a ver essas imagens aqui
em Houston e a retransmiti-las num canal encriptado para Washington,
designadamente para a Casa Branca, para Langley e para o Pentágono, para
que as autoridades acompanhem os acontecimentos.”

“O presidente e a CIA querem ver em privado o espetáculo da guerra no
espaço em direto? Baterão palmas se conseguirmos matar os russos?
Chorarão se formos abatidos?”

As perguntas de Tomás foram atiradas com forte sarcasmo e deixaram o
diretor da missão embaraçado.

“Espero que compreendam que toda a situação tem de ser monitorizada
em tempo real pelo presidente, pelos serviços de informações e pelas
chefias militares”, justificou-se. “Quanto mais depressa tivermos a
informação sobre o que se está a passar, maior será a nossa capacidade de
nos anteciparmos aos acontecimentos.” Forçou um sorriso, tentando criar
uma atmosfera mais positiva. “De qualquer modo, rapaziada, decerto não
vai ser preciso chegarmos a esse ponto. Os F-35 resolverão o problema em
devido tempo. O que temos de fazer é concentrar-nos na nossa missão.”
Desligou o computador. “Por isso, toca a sair daqui para fora. O pessoal em
Ellington Field está à nossa espera.”

O briefing da manhã parecia concluído. Antes de o diretor da missão e
responsável pelo programa de treinos mandar toda a gente para o autocarro
com destino à base aérea para os exercícios do dia, no entanto, Seth fez
sinal de que queria dizer umas palavras.

“O perfil da missão está já muito claro”, afirmou. “Como vimos, a
situação mudou imenso nestas últimas vinte e quatro horas, e mudou para



muito pior. Não quero nem devo iludir as dificuldades que nos esperam. A
missão tornou-se muito mais arriscada do que se pensava e as hipóteses de
não voltarmos inteiros, devo dizê-lo sem tergiversações nem subterfúgios,
são superiores a cinquenta por cento. Quer isto dizer que é mais provável
morrermos nesta missão do que sobrevivermos. Espero que tenham
consciência disso.”

Fez uma pausa para deixar a ideia assentar.
“O que está a insinuar, Seth?”, quis saber Emese. “Vamos participar

numa missão suicida?”
“Não, de modo nenhum. Mas o risco será muito elevado. Não escondo

também que qualquer mudança na constituição da equipe de astronautas,
como já lhes disse, irá alertar os russos e tornará quase certo o fracasso da
missão, com as consequências que isso poderá acarretar para a humanidade.
Tendo em conta tudo isto, não posso deixar de lhes dar a possibilidade de
desistirem.” Encheu o peito de ar, como se se preparasse para suster a
respiração. “Quem quiser abandonar faça-o agora.”

Um silêncio pesado instalou-se na sala de conferências.
Como ninguém dizia nada, Billy tomou a iniciativa de interrogar um a

um os membros da tripulação. Começou pelo comandante e acabou em Yao.
Todos confirmaram que iriam. Como se sentisse um enorme peso libertar-se
do corpo, o diretor da missão respirou fundo, embora talvez não tão fundo
como gostaria pois na verdade o pior ainda estava para vir. Mesmo assim
olhou com admiração para o grupo que tinha à sua frente. A missão que os
esperava era tremendamente difícil e as probabilidades de regressarem
vivos menores ainda do que lhes dissera. Sendo pessoas muito inteligentes,
todos tinham decerto analisado adequadamente a situação e sabiam que
podiam estar a marcar um encontro com a morte.

Mas ninguém desistira.
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Embora fosse operada pela 147.a Esquadrilha de Reconhecimento da
USAF, a força aérea americana, a base aérea de Ellington Field, situada
perto do Johnson Space Center, era também usada pela NASA para guardar
os seus aviões e levar a cabo a parte aérea dos programas de treino para as
missões espaciais. Fora ali que todas as tripulações do projeto Apollo de
conquista da Lua tinham procedido aos seus exercícios de ambientação à
gravidade zero, o mesmo acontecendo com as tripulações dos projetos
seguintes.

Foi por isso que, quando o autocarro com a tripulação da Missão
Phanes cruzou os portões da base, o acontecimento pareceu quase banal aos
militares que se encontravam em Ellington Field. Banal, mas não
insignificante, pois os astronautas que desceram do autocarro para a pista
tinham uma missão que por esses dias enchia os noticiários de todas as
televisões, a Internet e os jornais. O alto perfil do acontecimento
inevitavelmente atraiu as atenções do pessoal que operava a base.

Havia um edifício de dois andares da NASA ligado a hangares com
aviões da agência espacial americana, incluindo os WB-57, aviões de
pesquisa em elevada altitude, e uma frota de T-38. A primeira coisa que
chamou a atenção de Tomás logo que pôs os pés no alcatrão, no entanto, foi
o avião junto do qual o autocarro se detivera. Tratava-se de uma versão
adaptada do Boeing 707. O aparelho era branco e tinha uma risca azul a
percorrer todo o corpo central e um logotipo da NASA impresso na cauda.

Ouviu um suspiro desanimado atrás dele.
“Ai!”, gemeu Emese. “Vai começar o suplício!”
Voar não era decididamente o forte do português, pelo que partilhava

quase inteiramente aquele sentimento, mas mesmo assim a reação da
astrobióloga da ESA pareceu-lhe exagerada, sobretudo tratando-se de
alguém que já tinha experiência em missões espaciais. Porque não encarava
com tranquilidade uma coisa tão simples como voar de avião?



“Tenha calma”, disse, mais para se convencer a si próprio do que a ela.
“Vai correr tudo bem.”

“Que remédio.”
“Além disso, flutuar num ambiente de gravidade zero deve ser

fantástico.”
“Pois, pois...”
O tom de desalento que lhe encharcava as palavras deixou-o perturbado;

era já a segunda vez que Emese torcia o nariz àquele treino. Considerando a
experiência dela, quem sabe não teria boas razões para isso? Tomás ainda
pensou em questioná-la, mas depressa mudou de ideias. Se ia passar um
mau bocado e não tinha maneira de o evitar, pensou, o melhor seria partir
na ignorância. Em bom rigor, que poderia haver de desagradável em flutuar
dentro de um avião?

O interior do aparelho era muito diferente do normal. Em vez de filas de
assentos, Tomás encontrou um espaço aberto, apenas com alguns lugares
sentados ao fundo e as paredes interiores acolchoadas a branco. Pressionou-
as com a mão e constatou que tinham a textura fofa de almofadas,
presumivelmente instaladas ali para amortecer choques. Não lhe pareceu
um bom sinal. Que choques se esperavam no voo?

O pior, todavia, era o fedor que pairava no ar e que agoniou o português.
“Que cheirete é este?”
Pela cara de Emese percebia-se que também ela ficara enjoada.
“É ácido.”
“Há ácido aqui?”
“Houve.”
Tomás não compreendeu muito bem, mas como a húngara não estava

faladora decidiu não insistir. Seguindo as instruções de Seth, acomodou-se
num dos assentos, apertou o cinto, ouviu as boas-vindas do piloto com os
votos de um bom voo e alguns minutos depois já o Boeing 707 rolava pela
pista do Ellington Field.

O avião decolou e em alguns segundos ascendia sobre a mancha azul do
golfo do México. Ao contrário do que era normal, no entanto, o aparelho
não se endireitou. Em vez disso, continuou a subir em plano inclinado,
quase como se quisesse atingir a estratosfera. Ao fim de meia hora, a voz do
comandante encheu os alto-falantes do aparelho.

“Podem desapertar os cintos”, disse. “A festa vai começar.”



Ouviram-se cliques sucessivos dos elementos da Missão Phanes a
soltarem os cintos e Tomás imitou-os. De repente o avião guinou para baixo
e afundou-se no ar, como se entrasse em queda livre com o nariz apontado
para o chão. Com um baque no coração, o português sentiu todo o seu peso
desaparecer, ao ponto de literalmente se elevar no ar e ficar a flutuar, e o
estômago encostar-se aos pulmões; o ar faltou-lhe momentaneamente e as
batidas cardíacas dispararam.

“Ei!”, assustou-se. “Estamos a cair!”
Olhou em redor e, desconcertado, viu os colegas também a flutuarem,

como se a gravidade por artes mágicas tivesse desaparecido, mas reparou
com alívio que todos se riam enquanto se projetavam de um lado para o
outro no interior do Boeing 707. Dir-se-iam vários super-homens a voar;
pareciam imensamente divertidos, como garotos a explorarem um
brinquedo novo.

“Yeah!”, riu-se Duck. “Vou dar uma cambalhota!”
“Estou colado ao tecto!”, gritou Seth, pregado à parte de cima do avião

com a cabeça para baixo, como um lagarto. “Olhem para isto!”
Cada um fazia a sua habilidade naquele ambiente de gravidade zero e

até Emese, que não entrara no avião com ar muito animado, se projetava de
um lado para o outro a cabriolar; o curioso nela é que tinha os cabelos
negros levantados, como uma medusa.

Após alguns momentos de espanto a observar os efeitos da ausência de
gravidade nele próprio e nos companheiros, Tomás decidiu começar
também a explorar aquele ambiente totalmente novo e que só vira em
documentários. Encostou-se a uma parede e, usando-a como trampolim, a
exemplo do que frequentemente fazia nas piscinas, estendeu as pernas e
saiu disparado.

A voz do comandante voltou aos alto-falantes.
“A festa acabou, folks.”
Nesse instante o avião guinou para cima e Tomás, que ia a meio do seu

“voo”, sentiu-se de repente a ganhar peso e caiu como uma pedra no chão,
batendo com a cara na superfície almofadada que acolchoava o interior do
aparelho. Ouviu os motores rugirem lá fora, no esforço de porem fim ao
mergulho e virarem o aparelho para cima, e o peso do seu corpo não só
regressou como duplicou, pressionando-o contra o chão. Olhou em volta e
constatou que os companheiros estavam todos igualmente no chão, mas
despreocupados.



“São dois G”, disse-lhe Yao, que caíra ao lado dele. “De um instante
para o outro passamos de gravidade zero ao dobro da gravidade normal.”

O mergulho do avião fora rápido, cerca de trinta segundos, mas tornava-
se claro que a ascensão seria bem mais demorada. Apesar de o corpo
duplicar de peso, Tomás fez um esforço e gatinhou para junto de Emese,
que se sentara encostada a uma parede.

“É espetacular a maneira como se consegue anular a gravidade”,
observou o historiador, acomodando-se ao lado dela. “Já tinha visto isto em
documentários, mas a experiência é extraordinária.”

“A gravidade não é anulada.”
“Não? Então como se explica isto que se passou? Não viu que

flutuamos?”
“A gravidade existe em toda a parte, embora se faça sentir com mais ou

menos força consoante a massa dos objetos em redor. Mas é exercida em
todo o universo, incluindo no espaço profundo. O que acontece aqui no
avião não passa por isso de uma ilusão.”

“O fato é que perdemos o peso.”
“Uma ilusão”, repetiu ela. “Imagine que está num elevador e ele cai

desamparado do topo de um prédio muito alto. Estando dentro dele, o que
lhe acontece?”

“Caio também.”
“Correcto. Mas qual é o seu comportamento dentro do elevador?

Continua pregado ao chão?”
Tomás imaginou a cena.
“Bem... não. Embora esteja a cair no prédio, em relação ao elevador

começo a flutuar.”
A astrobióloga fez um gesto a indicar o interior do avião onde se

encontravam.
“Exatamente o que se passa aqui”, explicou. “O avião cai e, dentro dele,

nós caímos também. Mas caímos em relação à Terra. Em relação ao avião
estamos a flutuar. A gravidade continua a existir, claro, de tal modo que
caímos em direção à Terra. O que se passa é que em relação ao avião se cria
a ilusão de que a gravidade desapareceu. É apenas uma ilusão.”

“E lá em cima, no espaço?”
“É a mesma coisa. O space shuttle atinge a velocidade de cruzeiro e os

motores são desligados. A nave começa a cair, mas como a sua velocidade é
muito elevada, a queda do shuttle, e de nós lá dentro, acompanha a



curvatura da Terra, pelo que em bom rigor acabamos por nunca cair no
planeta. Estamos sempre a cair sem verdadeiramente cairmos, por assim
dizer.”

A voz do comandante voltou a soar nos alto-falantes.
“ Vamos para o segundo round, folks.”
A ascensão do avião atingiu nessa altura o pico de trinta e três mil pés, o

aparelho deu uma guinada para baixo e, entrando de novo em queda livre,
iniciou uma nova parábola. Tomás voltou a sentir o estômago subir e mais
uma vez o seu peso pareceu dissipar-se e ele começou a flutuar dentro do
aparelho, como se boiasse na água. Caía, mas tinha a sensação de se elevar
no ar.

Dessa vez, contudo, tirou pleno proveito da experiência.
“Ena!”, gritou, dando uma cambalhota e depois colando-se ao tecto

como uma mosca. “Isto é o máximo!”
Os astronautas prosseguiram os malabarismos durante quase trinta

segundos, voando de um lado para o outro e fazendo acrobacias sucessivas,
até que a parábola terminou e o avião recomeçou a ascender em plano
inclinado, atirando toda a gente para o solo com a força de 2G. A
experiência estava a revelar-se extraordinária.

“Aí vamos nós a subir”, observou Emese. “E daqui a pouco mais uma
parábola.”

“Excelente!”, quase aplaudiu o português. “Quantas vezes vamos fazer
isto?”

“Cinquenta.”
Tomás pensou ter ouvido mal.
“Quantas?”
“Vamos fazer cinquenta parábolas, Tomás”, disse ela não com muito

entusiasmo. “São horas e horas nisto.”
Na realidade, a novidade soou como música aos ouvidos do estreante.

Iria andar horas a flutuar, ainda que meio minuto de cada vez. Onde
encontraria atividade mais divertida?

À oitava parábola, no entanto, começou a sentir que os fluidos do
estômago, ascendendo pelo esófago devido à ausência de peso, lhe
começavam a arranhar a garganta. Deparou-se nessa altura com a
astrobióloga da ESA ajoelhada a um canto e a cara mergulhada num saco de
plástico.

“Emese, sente-se bem?”



O corpo da húngara sofreu uma convulsão e ela vomitou.
“Aghhh...”
O odor a ácido atingiu-o como uma bofetada e, desencadeando uma

reação em cadeia, deu-lhe a volta ao estômago. Tomás caiu de joelhos,
sentindo os fluidos subirem-lhe pelo corpo. Agarrou num saco pregado à
parede e, mergulhando a cara nele, vomitou também. Quando olhou em
redor constatou que Seth, igualmente contagiado pelo cheiro, estava a
vomitar ao fundo da cabine. Parecia uma reação em cadeia e estava
explicado o forte fedor a ácido que sentira quando entrara no avião; era o
resquício do ácido dos milhares de vômitos que pelos vistos tinham
ocorrido naquele aparelho ao longo dos anos e que se haviam impregnado
nas superfícies acolchoadas do interior e na própria estrutura de alumínio.

“Percebe agora porque poucos gostam deste exercício?”, perguntou
Emese com o rosto pálido. “Não é por acaso que este Boeing é conhecido
por Cometa dos Vômitos.”

Tomás sentia-se tão maldisposto que teve de fazer um esforço para
produzir o fantasma de um sorriso. Quando se ia virar para espreitar pela
janela e abstrair-se da situação, todavia, reparou numa mancha vermelha
dentro do saco de vômito da cientista da Agência Espacial Europeia.

“O que é isso?”
A húngara afastou rapidamente o saco, escondendo-o atrás das costas.
“Não é nada.”
Perante esta reação tão veemente, Tomás não insistiu. Se Emese não

queria que ele visse ou perguntasse, não veria nem perguntaria. Mas
olhando pela janela para a superfície azul do golfo do México, lá em baixo,
e enquanto tentava recuperar a compostura, ficou a matutar na mancha
vermelha que lhe surpreendera no saco.

Seria sangue?
“Tome.”
Olhou para o lado e viu Seth estender-lhe um copo com o que parecia

xarope.
“O que é isso?”
“Beba.”
Presumiu que seria um composto qualquer para ajudá-lo a regularizar o

estômago e engoliu-o de uma assentada; tinha um sabor açucarado, típico
de xarope. Devolveu o copo ao chefe científico da missão e voltou para a
janela, determinado a recuperar a boa disposição.



Ao fim de alguns minutos escutou sons em seu intestino e o ventre
começou a se revoltar. Atirou um olhar interrogativo na direção de Seth.

“O que é que me deu?”
“Um laxativo.”
“O quê?!”
O astrofísico apontou para a cauda do avião, onde se encontrava uma

cortina.
“Ali atrás da cortina está uma retrete exatamente igual à do SMS fixo e

do shuttle, para treinar a pontaria numa situação de gravidade zero”,
indicou. “Vá para lá e exercite durante a próxima parábola.”

A última coisa que Tomás desejava era sentar-se numa retrete e, usando
uma câmera que iluminava partes do seu corpo que não apreciava ver, fazer
pontaria ao orifício de sucção de detritos sólidos e testá-lo em situação real.
O ventre, porém, apertava-o com urgência crescente. Era decerto do
laxativo que tão ingenuamente engolira minutos antes. Não teve alternativa
que não fosse arrastar-se para trás da cortina, baixar as calças, atar-se à
retrete e esperar pela janela seguinte de trinta segundos em queda livre para
testar a excelência das suas competências naquela função particular.



LIII

O relógio na mesinha de cabeceira não assinalava o tempo de maneira
normal. Em vez de mostrar as horas, os minutos e os segundos, como
acontecia com a generalidade dos relógios, este estava em contagem
decrescente. Deitado na cama e com a cabeça sobre a almofada, Tomás
virou-se e espreitou o tempo que faltava.

T – 12 24 16
Doze horas.
T menos doze significava que faltavam doze horas para o space shuttle

decolar. Na terminologia da NASA, quando faltavam dias para a decolagem
dizia-se L menos, mas nas últimas vinte e quatro horas a contagem passava
a ser feita em T menos. Sentiu o coração bater com força e experimentou
uma sensação de irrealidade. Doze horas e vinte e quatro minutos para o
grande momento. Daí a cerca de dez horas entraria no Atlantis e duas horas
e meia depois seria lançado para o espaço.

Doze horas.
Fechou os olhos, tentando sossegar.
Ele e os companheiros haviam passado as duas semanas anteriores no

Johnson Space Center num programa de treinos acelerado. Os exercícios
em Houston foram intensivos e o tempo passou com rapidez. Quando
deram por isso, os astronautas viram-se metidos em aviões T-38 da NASA e
enviados para o Centro Espacial do Cabo Kennedy, na Florida, onde foram
encerrados no Astronaut’s Crew Quarters, o piso atribuído aos astronautas
no Edifício Neil Armstrong.

A essa hora os restantes astronautas tinham ido para a casa da praia, um
velho barracão de madeira no areal do cabo Kennedy, perto do Pad 39A,
onde o Atlantis já se encontrava em posição, para uma última refeição com
as famílias. Tomás recusara o procedimento. A sua família de sangue
reduzia-se à mãe, que sofria de Alzheimer e já raramente o reconhecia.
Maria Flor quisera vir, mas ele, que detestava dizer adeus porque receava
não se controlar emocionalmente, alegou que era supersticioso e as
despedidas davam azar.



A verdade é que não tinha grande esperança de sobreviver à missão. Se
numa situação normal ir para o espaço era, pela sua própria natureza, uma
aventura arriscada, o que dizer daquelas circunstâncias? A equipe
preparara-se para uma missão de guerra e a certeza de um confronto nuclear
no espaço com a Soyuz russa, mais as consequências que uma coisa dessas
teria na percepção da tripulação de Phanes das reais intenções do Atlantis,
eram garantia de que os riscos ultrapassavam o razoável. A sua vontade era
dizer que não queria nada daquilo e fugir dali, que não fora para uma
loucura daquelas que havia aceitado a missão, mas o sentido de
responsabilidade impusera-se, sobre ele e os seus companheiros.
Considerando o que estava em jogo, não tinha o direito de recuar. Gostasse
ou não, teria mesmo de se meter no Atlantis e aceitar ser atirado para o
espaço.

Sentia-se como um condenado à morte à espera da hora da execução. A
imagem era exagerada, pois havia sempre a esperança de que no espaço as
coisas corressem bem. Talvez os russos desistissem do ataque a Phanes.
Talvez os F-35 fossem bem-sucedidos e destruíssem a Soyuz ainda na
plataforma do cosmódromo de Plesetsk. Talvez o Atlantis conseguisse
destruir a Soyuz sem que os tripulantes de Phanes vissem. Dependiam de
tantos “talvez” que não se sentia nada confiante, mas quem sabe as coisas
ainda iriam acabar bem...

Quem tinha razão talvez fosse o diretor da missão. O que dissera Billy
quando se despediram em Houston? Ah, sim. “Preparemo-nos para o pior
mas esperemos o melhor.” Uma maneira simpática de pôr as coisas. O
problema é que Tomás se preparara para o pior e esperava realmente o pior.
Talvez por causa do fatalismo típico de português, não tinha ilusões. Ia
morrer e não valia a pena alimentar expectativas. Essa maneira de pensar
apresentava a vantagem de nunca o desiludir. Se as coisas corressem mal,
como decerto correriam, não sofreria nenhum desapontamento. Se por outro
lado corressem bem, como com certeza não correriam, seria confrontado
com uma surpresa muito agradável.

Ouviu uma tosse no quarto ao lado e percebeu que era Emese.
Estranhou. O que estaria a húngara a fazer àquela hora nos seus aposentos
do Astronaut’s Crew Quarters? Sabia que a família dela tinha vindo de
Budapeste de propósito para o almoço de despedida na casa da praia, onde a
astrobióloga da ESA deveria estar. Porque se encontrava então no quarto?
Sentir-se-ia bem?



Levantou-se, saiu para o corredor e bateu na porta ao lado.
“Emese?”, chamou. “Está aí?”
A resposta tardou e, quando ia a bater uma segunda vez, ouviu passos e

a porta do quarto dela abriu-se.
“O que é?”
Tinha um ar cansado e o cabelo negro desalinhado, mas o que

verdadeiramente o assustou foi a mancha de sangue que lhe surpreendeu no
queixo.

“Está tudo bem?”
“Está”, respondeu ela, evidentemente econômica com a verdade.

“Apeteceu-me voltar para o quarto e descansar um pouco.”
“O que é esse sangue?”
Com um gesto rápido, a húngara passou a mão pelo queixo e limpou a

mancha.
“Qual sangue?”
“Não se faça desentendida. Tinha sangue aí no queixo, eu vi.”
“Eu?”
Sem paciência para joguinhos, e constatando que ela escondia alguma

coisa, o historiador empurrou-a e forçou a entrada no quarto.
“Deixe-me passar.”
“Espere!”
O quarto estava desarrumado e cheirava a ácido. Percebendo que a

astrobióloga tinha vomitado, Tomás dirigiu-se ao quarto de banho e deu
com uma toalha ensanguentada no chão. Apanhou-a e voltou-se para trás,
encarando-a.

“O que está a acontecer?”
Emese ficou por momentos a olhar para ele; era evidente que

equacionava o que responder e não lhe ocorria nada. Ao fim de alguns
instantes começou a chorar convulsivamente. O português acolheu-a nos
seus braços e, erguendo-a ao colo, levou-a para a cama.

Depois de a deitar, cobriu-a com o lençol e passou-lhe as mãos pelos
cabelos negros, soprando-lhe palavras de conforto. Isto pareceu produzir
efeito pois depressa a húngara se acalmou.

“Peço desculpa”, balbuciou. “Já estou melhor.”
Tomás manteve-se sentado ao lado da cama.
“O que se passa?”
“Nada.”



“Nada, não. Você vomitou sangue no Cometa do Vômito e agora volto a
ver sangue. O que se passa?”

“Nada, já disse.”
Ele estudou-a com atenção. As olheiras em torno dos olhos azuis e a

palidez de marfim, aliadas aos vômitos e ao sangue, eram indícios
indiscutíveis de que havia algo errado.

“Ouça, se não me contar o que está a acontecer terei de telefonar ao
Billy para que...”

“Não, não!”, gritou ela, soerguendo-se quase em pânico. “Não diga nada
a ninguém, por favor!”

“Por quê? Você está evidentemente mal e...”
A húngara agarrou-lhe as mãos, num gesto de súplica, e fitou-o com

alarme.
“Não diga nada a ninguém, imploro-lhe! Por amor de Deus, não diga

nada a ninguém!”
“Por quê?”
Uma lágrima brotou-lhe do canto do olho esquerdo e começou a correr-

lhe pelo rosto.
“Porque... porque... porque não.”
“Isso não é argumento.”
“Imploro-lhe!”
Emese apertava-lhe as mãos com muita força e Tomás ponderou a

situação. Alguma coisa de anormal se estava a passar e pareceu-lhe
evidente que ela precisava de ajuda. Tinha de chamar um médico, mas a
resistência da húngara deixou-o hesitante. Porque se recusava ela a receber
a ajuda de que tão claramente necessitava?

“Tem de me explicar o que se passa.”
A astrobióloga baixou os olhos.
“Não posso.”
“Então serei forçado a avisar o Billy. Ele é o diretor da missão e precisa

de saber que...”
“Não! Não diga nada!”
“Então tem de me contar o que se passa.”
Vendo-se sem opções, ela hesitou.
“Se... se lhe contar, não diz a ninguém?”
“Depende.”
“Depende de quê?”



“Do que me disser.”
A resposta não foi do inteiro agrado da cientista da Agência Espacial

Europeia, mas tornara-se claro que não poderia forçar a mão do português.
Teria de o convencer a bem.

“Vamos combinar uma coisa”, propôs. “Vou contar-lhe o que se passa e
por que razão não poderá contar a ninguém. Vai ouvir-me com a mente
aberta e só no final, e em consciência, tomará a decisão de comunicar ou
não ao Billy o que lhe vou revelar. Gostaria que não dissesse nada a
ninguém, mas a decisão será sua. Peço apenas que me escute primeiro e que
só tome a decisão depois. Pode ser?”

“Sim, acho que sim.”
Depois de o fitar com intensidade durante alguns segundos, como se o

medisse para determinar se podia ou não confiar nele, Emese recostou-se na
almofada da sua cama e respirou fundo.

“Estou morrendo, Tomás.”



LIV

O anúncio deixou Tomás chocado. Pestanejou, como se as palavras dela
o tivessem esbofeteado, mas não se permitiu sequer duvidar do que a
astrobióloga lhe revelara. Os vômitos, o sangue e a melancolia que nela
intuíra desde que a conhecera no Vaticano não lhe deixavam dúvidas de que
padecia de fato de um problema gravíssimo.

“O que tem?”
Emese encolheu os ombros.
“Isso interessa?”, questionou. “Sofro de... enfim, de um problema no

pâncreas. Neste momento não sinto nada e mantenho todas as minhas
capacidades físicas intactas. Só muito perto do final é que os sintomas se
vão manifestar. Dizem que é muito doloroso e que morrerei em grande
sofrimento e a gritar de dores.”

O português, compadecido e sem saber o que dizer, agarrou-lhe a mão
com ternura.

“Eu... lamento muito.”
A cientista da ESA forçou um sorriso.
“Não tanto quanto eu, pode ter a certeza.”
“Que tratamento está fazendo?”
“Nenhum.”
“Como?”
“Esta doença no pâncreas é tramada. Os sintomas só se manifestam

muito tardiamente, por isso é raro alguém ser diagnosticado a tempo. Foi o
que aconteceu comigo. Diagnóstico tardio. O tratamento existente seria
penoso e só me prolongaria a vida alguns meses. Não vale a pena.”

Ele apertou-lhe a mão com mais força, tentando transmitir-lhe coragem.
“Ouça, a investigação está constantemente a avançar, andam sempre a

descobrir-se coisas novas. Vai ver que ainda aparece um tratamento
inovador e as coisas vão compor-se.”

“Hmm-hmm.”
Pela forma mecânica como Emese respondeu, percebia-se que não tinha

nenhuma esperança nisso.



“Tem de acreditar”, insistiu ele. “A crença joga um papel muito
importante na recuperação. Há estudos que dizem que...”

“Poupe-me, Tomás”, cortou ela, impacientando-se. “Não quero falar
mais nisto. Sinto-me bem e prefiro viver na ilusão de que estou boa. Quanto
menos pensar neste assunto melhor.”

“Mas...”
“Não quero falar nisso!”
A postura da húngara era de grande firmeza e Tomás percebeu que teria

de respeitar o seu desejo. Se ela exigia que se comportasse como se nada se
passasse, assim seria.

“Diga-me só se já contou a alguém.”
“À minha família.”
“Refiro-me à ESA e à NASA.”
“Não disse a ninguém fora do meu círculo familiar. Como esta missão

foi organizada à pressa, os exames médicos que fizemos quando chegamos
a Houston não foram tão profundos e sistemáticos como é habitual. Uma
vez que o problema de que sofro é muito raro, ninguém se deu ao trabalho
de fazer os testes necessários para o despistar e... e consegui enganar toda a
gente.” Fez uma pausa. “Excepto a si, pelos vistos.”

O historiador considerou o que acabava de escutar.
“Ouça, pediu-me que tomasse uma decisão em consciência”, lembrou.

“Só que, em consciência, e por muito que me custe, tenho de lhe dizer que
uma pessoa doente constitui um risco para a missão.”

“Não ouviu o que lhe expliquei? O mal de que padeço só se manifestará
muito perto do final. Isso significa que tenho meses pela frente,
provavelmente mais de um ano, sem qualquer sintoma. Estou perfeitamente
normal e assim vou permanecer nos próximos tempos. Como a missão só
dura alguns dias, não há o menor risco.”

“Mesmo assim, o diretor da missão tem de ser informado”, insistiu o
português. “Esta decisão não me cabe a mim nem a si. Cabe ao diretor da
missão.”

A resposta não agradou a Emese.
“Tinha prometido que só tomaria uma decisão depois de me ouvir...”
“E já a ouvi.”
“Não ouviu coisa nenhuma”, retorquiu ela, empertigando-se e

inclinando-se para ele de dedo apontado. “Apenas ouviu uma pequeníssima
parte. Falta o resto.”



“Há mais?”
“O motivo pelo qual considero absolutamente necessário partir nesta

missão. Não quer saber?”
“Bem... com certeza”, aceitou Tomás. “Conte-me então. Por que razão,

na sua opinião, é imprescindível que venha conosco para o espaço?”
A astrobióloga da Agência Espacial Europeia voltou a recostar-se na

almofada e desviou o olhar para o vaso de flores que se encontrava pousado
no parapeito da janela.

“Tomás, alguma vez se interrogou sobre o que vamos realmente
encontrar quando lá em cima estabelecermos contato com Phanes e
entrarmos lá dentro?”

“Extraterrestres, suponho eu.”
“Sim, mas como serão eles?”
O português curvou os lábios numa expressão de ignorância.

Considerando o que ela lhe comunicara sobre o seu estado de saúde e a sua
vontade de evitar o tema, o melhor seria aligeirar a conversa; ao menos
assim mantê-la-ia distraída e animada.

“Sei lá. Se calhar são verdes e têm olhos na ponta do pirilau e dentes no
rabo. Quem sabe?”

Ela soltou uma risada baixa.
“Só você para me fazer rir”, observou, evidentemente desejosa de

pensar em tudo menos na doença. “A minha pergunta não é bem essa.”
Fixou o vazio enquanto considerava a questão. “Toda a vida que
conhecemos é a que existe aqui na Terra. Mas como sabemos que a vida
extraterrestre é igual à nossa? Ou melhor, como sabemos que obedece aos
mesmos princípios?”

“Não sabemos.”
“Seremos capazes de reconhecer vida extraterrestre quando a virmos?

Ou pensaremos que se trata de outra coisa e não a reconheceremos como a
vida que é?”

A conversa tornava-se séria. A verdade é que Tomás não tinha vontade
de falar de assuntos intelectualmente tão exigentes num momento como
aquele, quando estavam a poucas horas de partir para o espaço e era
informado de que a colega estava a morrer, mas, considerando as
circunstâncias, se Emese precisava de falar, falaria.

“Depende do que é a vida, acho eu.”
“E o que é?”



“A vida?”
“Sim. Todos falamos nela, todos pensamos que a conhecemos, mas... o

que é exatamente a vida?”
“Enfim, conheço a definição da NASA”, retorquiu ele, tentando

recordar o que lera num dos manuais que a agência espacial americana
distribuíra aos elementos da Missão Phanes. “A vida é um sistema químico
autossustentado capaz de evolução darwinista.”

“É essa de fato a definição da NASA, conforme estabelecido pelo
programa de exobiologia em 1992 e geralmente aceite pelos biólogos. Claro
que a consequência dessa definição é que as mulas não são seres vivos.”

“As mulas? Claro que são.”
“São? É que, repare, as mulas são estéreis, não se podem reproduzir.

Isso significa que não podem evoluir segundo os princípios estabelecidos
por Darwin, o que pela definição da NASA as exclui.”

A observação atrapalhou o historiador, pois não tinha considerado esta
objecção.

“E há igualmente o caso dos vírus”, acrescentou ela. “Os vírus não se
reproduzem por si mesmos e não têm metabolismo. Parasitam o
metabolismo dos sistemas biológicos nos quais se inserem. Não são por isso
um sistema químico autossustentado, pelo que ao abrigo da definição da
NASA também não podem ser considerados seres vivos.”

“Como sabe, há biólogos que defendem que é exatamente por isso que
os vírus não são vivos.”

“É verdade. Mas, Tomás, qual é o ser vivo que verdadeiramente se
autossustenta? Não dependemos todos dos alimentos e do oxigênio, coisas
que nos são exteriores? Não somos todos parasitas do ecossistema que nos
rodeia? E para nos reproduzirmos não precisamos de um parceiro sexual?
Se um vírus não pode ser considerado vivo porque não se autossustenta
nem se reproduz sozinho, precisando para esses efeitos de um ecossistema
ou de um ser vivo que lhe é exterior, então nenhum de nós pode ser
considerado vivo porque não nos autossustentamos sem o nosso
ecossistema nem nos reproduzimos sozinhos.”

“Pois... compreendo o que está dizendo.”
“A verdade é que há outras definições de vida para além da da NASA”,

indicou ela. “Freeman Dyson definiu a vida como um sistema material que
pode adquirir, armazenar, processar e usar informação para organizar as



suas atividades. Ao abrigo desta definição, os vírus e as mulas são seres
vivos.”

“Mas também os computadores...”
Emese voltou a sorrir.
“É extraordinário como você raciocina depressa”, constatou. “Esse é de

fato um dos inconvenientes desta definição. Mas há outras definições
igualmente interessantes. Remy Hennet definiu a vida como um estado
particular de instabilidade organizada e Victor Kunin como um sistema de
ácido nucleico e proteínas polimerases com um abastecimento constante de
monômeros, energia e proteção, enquanto Gustaf Arrhenius a descreveu
como um sistema capaz de...”

O português ergueu a mão para a travar.
“Chega! Chega!”, pediu, “Já percebi que há definições para todos os

gostos e que cada um tem a sua.”
“O interessante é que, lendo-as a todas, ficamos com a impressão de que

se referem a coisas totalmente diferentes. E o pior é que todas são
incompletas ou enganadoras. Perante algumas definições que já li, até um
automóvel poderia ser considerado um ser vivo.”

Ele fez um ar pensativo.
“Pergunto-me se essa não será exata. Isso explicaria por que razão o

meu é às vezes tão teimoso quando tento ligar a ignição...”
“Suspeito que o problema não esteja no seu carro mas no condutor”,

retorquiu a húngara, deixando-se levar pelo espírito positivo com que ele
tentava mantê-la animada. “Para todos os efeitos, estamos perante um
problema inesperado. Não conseguimos definir a vida com precisão. Pura e
simplesmente não sabemos o que ela é.”

“Talvez seja como a pornografia. Ninguém a consegue definir com
rigor, mas todos a reconhecemos quando a vemos.”

“Já cá faltava a conversa ser desviada para o sexo”, sorriu Emese. “Mas
talvez tenha razão, há coisas que reconhecemos intuitivamente sem que
sejamos capazes de as definir. Se calhar a vida é uma delas. O fato é que
durante muito tempo se pensou que existia uma substância incorpórea, um
espírito, que animava a vida. Os cientistas chamavam-lhe élan vital.
Sabemos hoje que tal essência não existe. Os átomos de que se compõe o
meu corpo são exatamente iguais aos átomos que se encontram numa pedra
ou numa estrela e obedecem às mesmas leis da física que regulam toda a
matéria e todas as forças existentes no universo. Acontece que uma delas é



a segunda lei da termodinâmica, que estabelece a universalidade da
entropia, isto é, todos os sistemas caminham para a desordem. Compreende
esse conceito?”

Tomás indicou a desordem no quarto da húngara.
“Sou historiador e interesso-me muito pela história da ciência, pelo que

estou familiarizado com a segunda lei da termodinâmica”, confirmou-lhe.
“A entropia é muito fácil de entender. Quando você entrou ontem neste
quarto estava todo arrumadinho. Bastaram algumas horas e, badalhoca
como é, o quarto ficou neste caos. O seu nome devia ser Segunda Lei da
Termodinâmica Emese.”

Ela riu-se de novo; era evidente que conversar com aquele homem lhe
fazia bem.

“Que mauzinho...”
“A sério. Esta desarrumação toda é o resultado da ação da segunda lei

da termodinâmica. As coisas caminham naturalmente da ordem para a
desordem, que é como quem diz para a entropia.”

“Claro que um ser vivo, como o empregado da limpeza, virá aqui e
arrumará o quarto, o que aparentemente contraria a segunda lei da
termodinâmica e reverte a entropia. Da desordem passa-se para a ordem.
Porque é isso que acontece com a vida, não é? A vida parece contradizer
uma das leis fundamentais que regulam o comportamento da matéria, a
segunda lei da termodinâmica. É esse um dos grandes mistérios. Como é
possível que a matéria inerte de repente adquira vida e contradiga a segunda
lei da termodinâmica?”

“Penso que esse mistério é de tal modo complexo que levará muito
tempo a resolver.”

Com um brilho a refulgir-lhe nos olhos, a astrobióloga da Agência
Espacial Europeia abanou a cabeça e desmentiu-o.

“Esse mistério já tem solução.”



LV

O que Bozóki Emese no fundo acabava de dizer é que já havia sido
encontrada a resposta para o mistério da vida. A declaração era ambiciosa e
ela própria tinha consciência de que a matéria envolvia tal complexidade
que não seria fácil explicá-la a um leigo, mesmo que este tivesse
conhecimentos de ciência, como era o caso do acadêmico português.

A húngara concentrou-se durante um curto momento, buscando uma
forma de tornar acessíveis os conceitos que tinha em mente.

“Sabe quem foi Puskás?”
A pergunta foi tão inesperada que Tomás reagiu com uma expressão

inquisitiva.
“Está a falar do futebolista?”
“Puskás Ferenc foi o melhor jogador da história da Hungria e um dos

melhores da história do futebol”, disse ela. “O meu avô adorava-o. Tinha na
sala de jantar uma fotografia dele com a camisola do aranycsapat, a equipe
dourada que foi à Final do Mundial em 1954.”

“Cá para mim os melhores futebolistas da história foram Eusébio e
Cristiano Ronaldo.”

“Só gosto de ver esse Cristiano a pavonear-se sem camisa”, devolveu a
húngara com um esgar trocista. “Mas, para que não haja distrações,
fiquemo-nos por Puskás. Imagine que durante um treino o grande Puskás
vai para o topo do Kékes, a mais alta montanha da Hungria, e remata em
direção ao monte seguinte, onde se encontra um outro grande craque nosso,
Kocsis Sándor. Porém, a bola não é rematada com força suficiente e sobe o
monte seguinte até perder o embalo e recuar até embater num calhau e ficar
imóvel no ponto mais baixo do vale. Está a seguir a história?”

“Sim.”
“A questão é esta”, acrescentou. “Por que razão a bola fica quieta e não

recomeça a subir o monte seguinte?”
“Você o disse, porque perdeu o embalo.”
“Sim, mas... o que impede a bola de, depois de se imobilizar, recomeçar

a subir o monte?”



“As leis da física, claro.”
“Muito bem. Agora imagine que Puskás, decidindo ir ter com Kocsis,

tropeça e vem a rebolar pelo monte Kékes abaixo até ir parar junto à bola.
Partindo do pressuposto de que não se magoa, o que faz ele quando se
imobiliza? Levanta-se, começa a caminhar e sobe o monte seguinte para se
juntar ao companheiro de equipe, correto?”

“Sim. E então?”
“Mas, Tomás, Puskás não está submetido às mesmas leis da física que

impedem a bola de subir o monte?”
“Está.”
“Então por que razão a bola não faz como Puskás e começa

autonomamente a subir o monte?”
“É diferente. Puskás é um ser vivo, a bola não.”
Ela apontou-lhe o dedo.
“Exatamente!”, exclamou. “Puskás é um ser vivo, a bola é matéria

inerte. São feitos de átomos iguais, mas tudo neles é diferente. Um tem
propósito, outro não. Um obedece às leis da biologia, outro às leis da física.
Mas como é possível que existam leis diferentes a reger a matéria? Onde se
dá a separação entre as duas? Onde está a linha que divide a matéria inerte
da matéria viva?”

“No élan vital não será de certeza. Eu diria que a diferença se encontra
no grau de organização e complexidade que separa a vida da matéria
inerte.”

“Ah, você é mesmo esperto!” Apontou para o azul cristalino do seu olho
direito. “Olhe para a forma tão inteligente como é concebido o olho, com o
diafragma da íris, as lentes com capacidade de focalização variável, a forma
como a retina capta a informação e a transmite pelo nervo óptico até a nuca.
A complexidade do dispositivo visual, que não passa afinal de uma ínfima
parte do corpo, é infinitamente superior à da bola de Puskás. Ou pense nos
ribossomas das células de Puskás. Os ribossomas funcionam como uma
fábrica em miniatura que alinha numa ordem precisa mais de uma centena
de moléculas de aminoácidos para em alguns segundos fabricar proteínas.
Esta fábrica supereficiente está contida numa estrutura química
incrivelmente intrincada com apenas trinta nanômetros de diâmetro, ou seja,
invisível ao olho humano. E isto encontra-se em todos os seres vivos, pois a
complexidade é inerente à vida. Os animais são o que há de mais complexo
no universo, mais complexos ainda do que as estrelas ou as galáxias.”



“Mas, Emese, a matéria inerte também tem complexidade...”
“Não nego. O calhau onde a bola embateu, por exemplo, apresenta um

formato complexo. A diferença é que essa complexidade é arbitrária e não
determina a natureza do calhau, está a perceber? O calhau pode ter outro
formato e outra estrutura e continua a ser um calhau. No caso dos seres
vivos, a complexidade não é arbitrária. A menor mudança na estrutura de
um ser vivo tem efeitos dramáticos. A sequência do DNA de Puskás, por
exemplo, tem três mil milhões de unidades. Basta que uma dessas unidades
mude de lugar, uma única, para que Puskás sofra de uma panóplia de
doenças genéticas, da síndrome de Down à doença de Gaucher.
Pequeníssimas mudanças na estrutura genética podem até impedir que
sobreviva. Isto significa que a complexidade que encontramos nos seres
vivos não é arbitrária nem acidental. Tem um propósito.”

Era a segunda vez que ela pronunciava esta última palavra, reparou
Tomás.

“Um propósito? Hmm... isso está-me a soar a teleologia, a ideia de que
tudo tem um fim, o que nos remete para a teologia.”

“Nem teleologia nem teologia”, retorquiu Emese. “Teleonomia. A ideia
de que todos os seres vivos se comportam com um propósito. Muitos
cientistas não gostam deste conceito, dadas as suas associações à teleologia
e consequentemente à teologia, mas ele é demasiado evidente para que
possamos fingir que não existe. A bola, uma vez imobilizada, não se volta a
mexer. Puskás, no entanto, e dado que se comporta com um propósito,
levanta-se e começa a subir o monte. Esse traço é comum a todos os seres
vivos. Todos têm um propósito. Andam em busca de comida, constroem
ninhos, defendem-se dos predadores, ocupam território, voltam-se para o
Sol, reproduzem-se...”

“Bebem cerveja, conversam com húngaras bonitas...”
“Tudo o que fazem, até as graçolas adoráveis para animar uma mulher

deprimida, tem um propósito”, retorquiu ela, esboçando um sorriso. “Esse
comportamento é notório na matéria viva, incluindo nos níveis mais
elementares, como nas próprias células. Se pusermos uma bactéria numa
solução de glucose com concentração variável, constatamos que a bactéria
se dirige imediatamente para a zona onde a concentração de glucose é mais
elevada. Vai para ali porque é ali que se encontra o almoço, claro. Mas
numa solução que contenha toxinas vemos logo a bactéria a afastar-se. A
bactéria não tem cérebro nem atividade neural, mas apesar disso dispõe de



uma agenda própria, move-se com um propósito, vai comer ou foge do
perigo. Os próprios girassóis, apesar de serem flores e não terem cérebro,
também se movem com um propósito, voltando-se sempre para o Sol.
Muitos dos meus colegas biólogos opõem-se a esta noção, fogem dela a sete
pés, mas os fatos são os fatos. A existência da teleonomia, goste-se ou não
dela, é absolutamente indesmentível. ”

“Sabe, essa resistência dos cientistas à ideia da teleonomia é
perfeitamente compreensível”, observou Tomás, enquadrando as palavras
da astrobióloga no seu contexto. “Não se esqueça de que a revolução
científica na Europa pôs fim a dois mil anos de domínio do pensamento
teleológico na filosofia ocidental. Após tantas dificuldades e tantos
sacrifícios para superar ideias religiosas obscurantistas, é normal que os
cientistas fiquem nervosos quando agora lhes vêm dizer que os seres vivos
afinal funcionam com um propósito. Receiam o regresso do obscurantismo.
No entanto, aí está a biologia a suscitar a questão num quadro estritamente
científico. A vida move-se com propósito, o que gera perplexidades
inevitáveis. Como é possível que da matéria inerte surja matéria com
propósito?”

“Essa é a grande questão. Como eu disse há pouco, a matéria inerte
funciona exclusivamente segundo as leis da física. A bola não tem nenhum
propósito e a vontade dela não desempenha qualquer papel na escolha do
local onde irá cair e imobilizar-se. Para calcular com precisão esse local
basta-nos conhecer as leis de Newton. Mas, como a vida se move com um
propósito autônomo, o conhecimento das leis de Newton não basta para
prevermos o que Puskás vai fazer quando se levantar. Seguirá em frente?
Virará à direita? Voltará para trás? Deitar-se-á no chão e baterá uma soneca?
Não sabemos, tudo depende da sua vontade, do seu propósito.
Consequentemente, temos dois conjuntos de regras a governar o mundo. As
leis da física e da química regem a matéria inerte, o princípio da teleonomia
rege o mundo biológico.”

“E isso não será contraditório?”
“Claro que é”, reconheceu a astrobióloga. “Mas há mais contradições

entre a vida e as leis da física. Repare na segunda lei da termodinâmica, de
que falávamos há pouco. Se essa lei fundamental da física prevê que tudo
no universo caminha para a desordem, como é possível que os seres vivos
tenham uma complexidade tão organizada? No caso da vida, como pode a
ordem emergir do caos quando a segunda lei da termodinâmica requer que a



ordem degenere em caos? Se a natureza prefere o caos, como pode a vida
transformar o caos em ordem, contrariando assim a segunda lei da
termodinâmica? Como consegue fazê-lo? Como se explica que a célula
mantenha a sua complexidade organizada se existe uma lei fundamental da
física que conspira permanentemente para sabotar essa organização?”

“Isso é tanto mais bizarro quanto a matéria inerte está constantemente a
ser transformada em matéria viva e a matéria viva está constantemente a ser
transformada em matéria inerte. De cada vez que passa de um lado para o
outro, a matéria submete-se, pelos vistos, e automaticamente, a leis
diferentes e contraditórias.”

A astrobióloga levantou a mão.
“Na aparência.”
“Pois... presumo que sim”, reconheceu Tomás. “A natureza não pode ser

governada por leis diferentes, claro. Qualquer contradição tem de ser
aparente. Mas como se explica que a vida viole a segunda lei da
termodinâmica, mesmo que isso aconteça apenas na aparência?”

“A segunda lei da termodinâmica prevê que a ordem degenere em caos,
mas admite que temporariamente o caos seja contrariado e dele surja a
ordem... desde que se pague uma fatura em energia. É o que se passa com a
vida. Puskás sobe o monte autonomamente, o que cria um desequilíbrio
termodinâmico e o põe num estado instável, pois contraria a gravidade e as
leis do movimento de Newton. Para o fazer, no entanto, tem de gastar
energia. Subir o monte é mais cansativo que descê-lo, não é? Se ele decidir
parar de despender a energia que lhe permite subir o monte, as leis de
Newton impõem-se e Puskás cai para o ponto mais baixo do vale, o sítio
onde a bola ficou.”

“É isso o que a vida faz? Gasta energia para poder contrariar a segunda
lei da termodinâmica?”

Em resposta, Emese fez um gesto a indicar o quarto onde se
encontravam.

“Olhe para esta desarrumação que tanto o choca no meu quarto. É
possível arrumá-lo? É, claro. Mas para isso tenho de gastar energia, e com
franqueza não estou para aí virada. Todas as coisas estão sempre a degradar-
se. As paredes ganham umidade, o ferro adquire ferrugem, a máquina de
lavar roupa estraga-se, a lâmpada funde-se... a segunda lei da
termodinâmica está sempre em ação. Como podemos contrariar a entropia,
esta degradação contínua das coisas, esta desordem que vai alastrando?



Com trabalho. É preciso estar constantemente a arrumar o quarto, a limpar
as paredes, a tirar a ferrugem, a consertar a máquina de lavar roupa, a
mudar as lâmpadas. Trabalho é energia. Só o contínuo dispêndio de energia
permite contrariar a segunda lei da termodinâmica. O que é válido para a
organização da casa, como é evidente, também é válido para a organização
química a que chamamos vida.”

“Ou seja, a vida só consegue manter a sua organização com constante
dispêndio de energia.”

“Precisamente. Isso acontece a todos os níveis da vida, a começar pelo
celular. Uma célula é uma unidade incrivelmente pequena, incrivelmente
complexa e incrivelmente organizada que se encontra em permanente
degradação. Para combater a entropia, a célula está sempre a regenerar-se, a
recompor-se, a esforçar-se por manter a integridade estrutural. Não temos
noção disso, mas a verdade é que ao fim de poucas horas uma importante
parte das proteínas celulares do nosso corpo se degradou e teve de ser
reconstituída. É por isso que milhares de milhões de células de sangue são
substituídas diariamente, o mesmo acontecendo com milhares de milhões
de células da pele, de outros órgãos, das unhas, do cabelo.” Passou a mão
pelo cabelo negro. “Lembra-se de me ter conhecido há duas semanas no
Vaticano?”

Tomás hesitou, sem perceber o sentido da pergunta.
“Bem... sim, claro. O que tem isso a ver com a nossa conversa?”
“A Emese que conheceu há duas semanas é diferente desta que está à

sua frente, tal como o Tomás que eu conheci há duas semanas é diferente do
Tomás que está aqui comigo. Uma grande parte das moléculas dos nossos
corpos desapareceu nestas duas semanas, substituída por outras. A estrutura
é a mesma, as moléculas mudaram. Embora eu seja estruturalmente a
mesma que era há duas semanas, e não note mudanças nenhumas em mim,
na verdade já não sou a mesma pessoa. Isto significa que a vida não é um
produto acabado, percebe? É um processo. Um processo. E estas constantes
mudanças, levadas a cabo pela vida para combater a entropia imposta pela
segunda lei da termodinâmica, só são possíveis à custa de um dispêndio de
energia. Muita energia.”

“Daí os hambúrgueres todos que tivemos de comer naquela maldita
cafetaria em Houston.”

Ela riu-se.



“Agh!”, exclamou, fazendo uma careta. “Nem me fale nisso. Que
saudades do goulash da minha mãe...”

“Eu sinto falta é de um bom arroz de peixe com marisco ensopado em
molho de tomate e regado a vinho verde geladinho.”

“O melhor é não dizermos mal dos hambúrgueres americanos porque
foram eles que nos deram a energia que permitiu aos nossos corpos
combaterem a entropia nestas duas últimas semanas. A energia usada pelas
células é armazenada numa molécula designada ATP. Sabe quantas
moléculas de ATP cada célula consome em cada segundo?”

“Sei lá. Dez, vinte?”
“Milhões.”
“Em cada segundo?”
“Cada célula consome milhões de moléculas de ATP por segundo. É

essa a energia de que cada célula precisa para combater a entropia. A
energia vem do Sol e é captada através da fotossíntese pelas plantas, que
absorvem os fotões da luz solar e assim capturam os seus eletrões. Quando
comemos uma planta, ou um animal que tenha comido uma planta, vamos
buscar à comida esses eletrões, que depois transferimos para as células
graças a uma reação química resultante de ficarmos com mais eletrões do
que protões. A transferência de eletrões liberta calor para o exterior e esse
calor aumenta a entropia do universo, o que significa que, em última
instância, a segunda lei da termodinâmica continua a funcionar.”

“Daí que sejamos quentes.”
“Exalamos calor que vem do próprio Sol.”
Tomás remexeu-se, estimulado por uma ideia.
“Há, porém, um mistério mais profundo por detrás disto tudo. Sabemos

que existe no universo uma superestrutura conceptual matemática, aquilo a
que Platão chamava o mundo das Ideias e nós poderemos designar
metarrealidade matemática. Essa superestrutura conceptual matemática
materializa-se no mundo real como energia e matéria, ambas reguladas
pelas leis da física segundo princípios matemáticos e cuja complexificação
conduz à química. Em suma, a matemática materializa-se na física e a física
quando se complexifica transforma-se em química. E a biologia, o que é?”

“É a química complexificada.”
“Essa é a conclusão lógica. Mas isso tem de ser demonstrado, não lhe

parece? Além do mais, e se a vida é química, como pode um processo
químico contrariar as leis que regem a química? Se a vida não passa de um



processo químico, e se os processos químicos obedecem à segunda lei da
termodinâmica, como é possível que tenham aparecido processos químicos
que aparentemente violam essa lei? Será que a química suspendeu as suas
próprias leis para permitir a existência da vida? O que nos leva às mais
importantes questões filosóficas de todas, sobretudo se partirmos do
princípio de que a vida não passa de um processo químico. Como pode um
processo químico ter propósito? E como pode o universo, que supostamente
não tem propósito, gerar processos químicos com propósito?”

A húngara suspirou.
“Grandes perguntas, Tom”, considerou. “E as respostas remetem-nos

diretamente para o maior problema de todos: a gênese da vida. Como
apareceu ela?”

“O que disse Darwin sobre isso?”
“Nada. Darwin deu-nos uma explicação sobre como a vida evolui, mas

a sua teoria não serve para compreender como ela apareceu. O autor da
teoria da seleção natural falou-nos apenas de uma pequena lagoa quente
primordial, um sítio onde por acaso os ingredientes necessários se
encontravam e onde, quase por artes de alquimia, acabaram por se juntar
para formar a vida. Dizer isto ou não dizer nada é a mesma coisa. A verdade
é que Darwin não tinha a mais pálida ideia de como a vida começou. Ainda
hoje os biólogos se dividem. Uns dizem que a vida na Terra resultou de um
acaso incrível e é raríssima, senão mesmo única em todo o universo, outros
defendem que a vida é um imperativo cósmico e que tende a aparecer em
qualquer parte logo que as condições mínimas estejam reunidas. Daí a
tremenda importância da descoberta de vida fora da Terra, percebe? Esse
achado permitir-nos-á compreender se estamos perante um acidente ou um
propósito. A descoberta de vida extraterrestre vai revelar-nos muitas coisas
sobre o sentido da vida, da nossa existência e da existência do universo.
Somos especiais ou banais? Somos um acidente num universo casual ou um
desígnio num universo intencional?”

“O que me está a dizer é que não temos maneira de saber qual o
mecanismo que transformou a química em biologia e, a partir de matéria
inerte, criou a vida. Ou seja, não sabemos se a vida é um acidente ou resulta
de uma intenção.”

A astrobióloga da Agência Espacial Europeia calou-se, como se
quisesse deixar Tomás em suspenso, e fitou-o com uma expressão



compenetrada, perfeitamente ciente de que o que lhe iria revelar tinha um
enorme significado filosófico.

“Pode ser que já saibamos.”



LVI

Os quartos dos astronautas no Edifício Neil Armstrong, no Centro
Espacial Kennedy, tinham uma decoração espartana, como era habitual na
NASA. O único elemento não utilitário que neles se encontrava eram as
imagens relacionadas com o espaço. Nos aposentos de Bozóki Emese havia
pregada à parede a fotografia de um astronauta na Lua, outra de uma
cápsula Gemini em órbita e um mapa com o Sol e os planetas do sistema
solar.

A húngara levantou a mão e apontou para o quinto, e maior, planeta do
mapa.

“Está a ver ali Júpiter?”, perguntou. “Nos anos 50 acreditava-se que,
quando apareceu vida na Terra, a atmosfera do nosso planeta era igual à de
Júpiter, com hidrogênio, metano, amônia e vapor de água. Partindo desse
pressuposto, e tendo como ponto de partida a ideia de Darwin da tal
pequena lagoa quente primordial, um estudante chamado Stanley Miller
resolveu em 1953 meter esses quatro gases em frascos e submetê-los a
descargas eléctricas. Apenas uma semana depois, Miller descobriu que
tinha dessa forma produzido vários materiais orgânicos, incluindo
aminoácidos, que são os blocos que formam as proteínas. Estava descoberta
a maneira de transformar a química em biologia.”

“Espere aí!”, travou-a Tomás. “Que eu saiba a Terra não teve nos
primórdios nenhuma atmosfera constituída por hidrogênio, metano, amônia
e vapor de água...”

“Tem razão. A experiência de Miller partiu de um pressuposto errado, o
de que a atmosfera primordial da Terra tinha essa composição. Na verdade,
sabemos agora, não tinha. Além disso, e ao contrário do que na altura se
acreditava, a experiência de Miller não criou vida. Os aminoácidos são uma
componente da vida, mas não são vida. No entanto, a experiência teve o
mérito de mostrar como era fácil fabricar aminoácidos e de sugerir que a
suspeita de que a biologia não passava de química complexificada tinha
fundamento.”



“O problema não está em produzir aminoácidos, Emese. Que eu saiba a
dificuldade está em criar uma estrutura tão complicada como uma célula e
uma sequência tão precisa e complexa como o DNA. Como se faz isso a
partir de uma mão-cheia de gases?”

“Através de uma propriedade peculiar da física”, foi a resposta dela. “A
organização espontânea.”

O historiador esboçou um semblante incrédulo.
“O DNA e as células organizaram-se espontaneamente?”
“Já lá vamos”, sorriu ela. “Sabe o que são lípidos?”
“São gorduras que temos no corpo, não são?”
Ela não respondeu de imediato.
“Uma das características da matéria inerte é a sua capacidade de

compartimentalização, isto é, em certas circunstâncias a matéria organiza-se
espontaneamente de forma a criar membranas e diferenciar-se. Quando
misturamos água e azeite, por exemplo, o que acontece?”

“Separam-se.”
“Isso é organização espontânea. A água e o azeite separam-se quando

estão um diante do outro, ou seja, diferenciam-se e compartimentalizam-se.
Água de um lado, azeite do outro. Isto mostra como a matéria inerte tem a
capacidade de se auto-organizar.”

“Sim, tem razão.”
“O que se passa com a água e o azeite passa-se, como deve calcular,

com muita outra matéria inerte. Como os lípidos, por exemplo. Os lípidos
têm um lado hidrofílico, isto é, que é atraído pela água, e outro hidrofóbico,
que é repelido por ela. Quando a água aparece, o lado hidrofóbico de um
lípido junta-se espontaneamente ao lado hidrofóbico de outros lípidos,
formando assim uma barreira que os protege a todos da água. Sabe o que é
essa barreira?”

Tomás fez um esforço de imaginação para visualizar a barreira formada
pelos lípidos.

“Uma... membrana?”
A astrobióloga bateu palmas.
“Vinte valores para o menino Tomás!”, exclamou. “É isso mesmo! Na

presença da água, os lípidos organizam-se espontaneamente de maneira a
juntarem-se, a parte hidrofílica voltada para a água e a parte hidrofóbica do
outro lado. É assim que se formam as membranas das células, está a ver? À
custa da auto-organização espontânea da matéria inerte.”



“Hmm... percebo. E o conteúdo das células?”
“A membrana é a parte simples, embora essencial”, sublinhou ela. “A

membrana não só compartimentaliza a célula como expulsa os eletrões e
mantém os protões dentro dela. É a repulsão mútua dos protões que cria a
força armazenada nos ATP.”

“Sim, mas... e o resto da célula? Como aparece o DNA, por exemplo?”
“Ah, isso é muito mais complicado”, reconheceu. “Sobre a forma como

a vida apareceu, as opiniões dos biólogos dividem-se. Alguns acham que
surgiu no momento em que os sistemas químicos adquiriram um
metabolismo. É como se à bola de Puskás se tivesse acoplado um motor.
Equipada com o motor, a bola já pode começar a subir o monte e contrariar
assim os efeitos da lei do movimento de Newton.”

“Mas um motor não confere propósito à bola. O que a motiva a subir o
monte?”

“Justamente o argumento dos biólogos que acham que o momento
crucial na criação da vida não é a aquisição de um metabolismo, mas uma
coisa muito mais difícil: a capacidade de replicação. Por outras palavras, o
DNA.”

“Ah!”
“Este grupo de biólogos é maioritário e a sua tese da replicação, que

tem sido consolidada por novas descobertas, teve como ponto de partida
uma observação de Schrödinger.”

“O da física quântica?”
“Esse mesmo. Erwin Schrödinger escreveu um livro intitulado O Que E

a Vida?, no qual observou que o segredo da vida está em algo que
transporta a informação que permite a replicação. Schrödinger disse que
esse algo poderiam ser cristais aperiódicos. Sabemos que certos átomos se
auto-organizam espontaneamente em padrões regulares, os cristais. Os
cristais têm a capacidade de se reproduzir fielmente quando se acrescentam
novos átomos, dividindo-se em dois. O produto da divisão herda a estrutura
do cristal original.”

“Ou seja, replica-se.”
“Precisamente. Schrödinger sugeriu que poderiam existir dentro das

células cristais aperiódicos, isto é, estruturas de átomos que se organizam de
forma a replicarem-se. Esta ideia foi usada por dois cientistas, Francis Crick
e James Watson, para descobrirem a estrutura da molécula do DNA, a tal
dupla hélice que contém e reproduz a estrutura da vida. Isso aconteceu em



1953, o mesmo ano em que Stanley Miller produziu aminoácidos em
laboratório.”

“Isso tudo já eu sei”, disse Tomás. “Não foi, contudo, o que lhe
perguntei. O que quero saber é como apareceu o DNA. Formou-se
espontaneamente?”

Os olhos de Emese viraram-se para a janela.
“Espontaneamente?”, sorriu. “Imagine que se forma lá fora uma

daquelas tempestades típicas da Florida. A probabilidade de o DNA se
formar espontaneamente é igual à de essa tempestade, só com a força do
vento, ser capaz de colocar os milhares de peças do space shuttle nos seus
lugares precisos, construindo assim espontaneamente o Atlantis.” Abanou a
cabeça com vigor. “Não é possível.”

“Então como apareceu o DNA?”
“Como deve calcular, não há certezas”, admitiu ela. “A cópia do DNA é

feita sobretudo por proteínas, mas as proteínas são produzidas pelo DNA.
Cria-se assim um paradoxo do tipo ovo e galinha. Quem nasceu primeiro, o
ovo ou a galinha, o DNA ou as proteínas? Se para um existir tem de existir
o outro, entramos num círculo insolúvel.”

“O ovo nasceu primeiro, acho eu. Veio de uma outra ave, mas ocorreu
uma mutação dentro do ovo e quem saiu cá para fora foi a primeira
galinha.”

“Da mesma maneira que o paradoxo do ovo e da galinha tem solução,
também o do DNA e das proteínas há de ter. O suspeito é o RNA, uma
sequência de nucleótidos que tem uma estrutura semelhante à do DNA e
também produz proteínas e catalisa reações químicas, mas que só aparece
numa única cadeia. O DNA é muito bom a armazenar informação e as
proteínas são muito boas a desempenhar funções bioquímicas. O RNA
consegue fazer as duas coisas em simultâneo, embora não seja tão eficiente
em nenhuma delas. Suspeitamos que o RNA apareceu antes do DNA ou das
proteínas e serviu de base para as formas de vida mais primitivas.”

“Então como surgiu o DNA?”, insistiu Tomás. “É uma evolução do
RNA?”

A húngara balançou a cabeça.
“Quase de certeza”, admitiu. “Dois cientistas fizeram uma experiência

muito reveladora em 1993. Juntaram ao acaso triliões de moléculas de RNA
e viram-nas a catalisar. Depois pegaram nas que pareciam catalisar melhor e
fizeram cópias. Repetiram o processo várias vezes. Sabe o que aconteceu?



A cada nova cópia começaram a aparecer mutações aleatórias, que
ocasionalmente conduziram a um RNA copiado melhor do que o anterior.
Ao fim de apenas dez mutações, o RNA já era três milhões de vezes mais
eficiente a catalisar do que o grupo inicial.”

“Caramba!”
“E há mais. Dois outros biólogos criaram em 2009 um sistema em que

duas moléculas de RNA trabalharam em conjunto para conseguir replicação
autossustentada. Descobriram que em apenas uma hora estas moléculas
conseguiam duplicar-se completamente. Mais, ocasionalmente produziam
mutações em que as estruturas mais eficientes no processo de replicação
sobreviviam e as mais ineficientes desapareciam.”

O historiador pestanejou.
“Isso é... é...”
Ela abriu os braços, expressando o sentimento de revelação a que o seu

raciocínio conduzia.
“Evolução!”



LVII

O interesse de Tomás refletia-se na forma distraída como esfregava o
queixo enquanto amadurecia o que acabava de ouvir. Embora fosse um
apaixonado pela ciência e gostasse de refletir nas consequências filosóficas
das descobertas científicas, sempre se concentrara mais na física e nunca se
interessara particularmente pela biologia. Constatava nesse momento que
fizera mal.

“Será possível que o mecanismo da evolução já venha da química ?”
“Claro que sim”, confirmou Emese. “Os indícios de que assim é são

múltiplos. Por exemplo, no mundo biológico sabemos que duas espécies
diferentes que ocupam o mesmo nicho ecológico, isto é, que competem
pelos mesmos recursos, não conseguem coexistir. O que melhor se adaptar a
esse nicho sobreviverá, enquanto o outro será inevitavelmente conduzido à
extinção.”

“Quem sabe se não foi assim que o homem moderno eliminou a
competição do Neanderthal.”

“Talvez”, admitiu ela. “Acontece que se descobriu que o mesmo
princípio funciona na química. Um RNA que se reproduz mais depressa
num determinado substrato conduz o outro RNA à extinção. Porém, quando
se põem as duas moléculas de RNA a reproduzir-se e evoluir, não na
presença de um substrato mas de cinco substratos diferentes, as duas
conseguem coexistir. Mais, imitam o comportamento dos tentilhões de
Darwin.”

“Interessante”, concedeu Tomás. “Isso mostra que o padrão da evolução
biológica segue de certo modo um padrão de evolução química.”

“É o mesmíssimo mecanismo. Repare, quando na química um RNA
começa a replicar-se ocorrem erros ocasionais que levam ao aparecimento
de RNA mutantes. Algumas dessas formas mutantes são mais eficientes e
acabam por prevalecer, remetendo as restantes para a extinção. Note bem,
isto é um processo químico. O fato de um processo exatamente igual
também existir na biologia mostra que há uma linha de continuidade entre



os dois domínios. A biologia não passa no fundo de química replicativa
complexa.”

“Isso é incrível.”
“Houve um biólogo que conseguiu que uma molécula de RNA fizesse

cópias de si mesma sem ajuda de enzimas. É certo que a sequência original
de RNA levou dezassete horas a duplicar-se, mas o que são dezassete horas
perante os mais de quatro mil milhões de anos que a Terra tem? O problema
foi que o processo acabou por parar. Quando ele introduziu uma segunda
molécula de RNA, contudo, a reprodução disparou e, aí sim, prosseguiu
indefinidamente. Cada uma das duas moléculas deixou de fazer cópias de si
mesma e passou a copiar a outra, o que tornou o processo muito mais
eficiente. O que se passou foi que o RNA parou de se reproduzir
individualmente e passou a fazê-lo como um sistema, exatamente como
acontece numa célula. Ou seja, as duas moléculas de RNA deixaram de
competir e começaram a cooperar como se fossem uma só.”

“Duas moléculas de RNA cooperaram para se replicarem?”
“Exatamente.”
“Hmm... mas isso parece-se imensamente com as duas moléculas de

DNA associadas em dupla hélice.”
Ela sorriu.
“Ainda bem que reparou.”
A forma como a astrobióloga da ESA respondeu foi elucidativa.
“Pronto, já percebi que o DNA é provavelmente o resultado da evolução

do RNA”, concluiu. “Assim sendo, no entanto, o mistério da gênese não
desapareceu, pois não? Apenas se transferiu do DNA para o RNA.”

“É verdade.”
“Então como nasceu o RNA? É possível que uma molécula

autorreprodutiva tenha emergido espontaneamente da matéria inerte?”
“Sabe que em laboratório já se criaram moléculas que se reproduzem?”,

perguntou Emese em tom retórico. “Se isso pode ser feito em laboratório,
Tomás, pode ter a certeza de que também pode ser feito na natureza. A ideia
do aparecimento espontâneo do RNA não é disparatada, uma vez que a
evolução não é um mecanismo meramente biológico. Encontramo-la na
química. Mais ainda, a evolução parece ser um algoritmo que em certas
circunstâncias regula o comportamento da matéria inerte, pois está inscrito
na própria ordem matemática do universo.”

“Está a brincar...”



“A sério”, insistiu a húngara. “Os programadores de computadores
recorreram a um processo análogo à evolução para desenvolver o que
designaram algoritmo genético. Começam com alguns algoritmos
escolhidos ao acaso e põem-nos a atacar um problema. Depois selecionam
os algoritmos mais bem-sucedidos e misturam-nos. A seguir fazem-nos de
novo atacar o problema. Enquanto isso, os programadores humanos estão a
lidar com o mesmo problema num computador ao lado. Sabe o que
acontece? Ao fim de duzentas e cinquenta gerações os algoritmos
computorizados são tão eficientes como os programadores humanos e ao
cabo de mil gerações ganham quase sempre aos seres humanos. Muitos
programas usados hoje em dia nos computadores operam algoritmos
genéticos que os próprios programadores humanos não compreendem. Isto
sugere que a evolução pode de algum modo ser regulada por um algoritmo
matemático.”

“Isso é extraordinário”, considerou o historiador. “A metarrealidade
matemática está por detrás de tudo. Até da biologia...”

“É possível assim reconstituir a forma como a vida apareceu. Há uns
milhares de milhões de anos um sistema químico de replicadores, como por
exemplo os cristais aperiódicos de Schrödinger, começou a reproduzir-se
segundo um algoritmo evolutivo que privilegiou a velocidade de replicação,
premiando os replicadores mais rápidos e extinguindo os mais lentos. Pura
química. Na sua busca espontânea de eficácia replicativa, os replicadores
foram-se tornando mais e mais complexos e a certa altura adquiriram um
metabolismo, o que lhes deu energia para poderem contrariar os efeitos da
segunda lei da termodinâmica e da lei do movimento de Newton. Foi nesse
instante que um mero processo químico se transformou num processo
biológico. A vida. O metabolismo libertou os sistemas químicos
replicativos, a vida, dos constrangimentos impostos pela lei da gravidade e
pela segunda lei da termodinâmica. Foi como se a bola de Puskás tivesse
ganho capacidade de se reproduzir e lhe fosse acoplado um motor que lhe
permitisse subir o monte e manter a sua estrutura interior intacta, está a
perceber? A vida envolve capacidade de reprodução, o que lhe confere a
possibilidade de evoluir e de se eternizar, e metabolização, o que lhe dá
energia para combater a entropia e ganhar autonomia de movimentos.”

“Mas a vida não está submetida às leis do movimento de Newton e à
segunda lei da termodinâmica?”



“Claro que está. Porém, essas leis não são o princípio que a guia,
percebe? As leis do movimento de Newton determinam o comportamento
da matéria inerte. Se a bola de Puskás cai do monte Kékes e se imobiliza no
ponto mais baixo do vale, é porque é guiada pela lei da gravidade. Já a
segunda lei da termodinâmica determina o comportamento dos sistemas
químicos. Se a bola ao fim de algumas semanas ao ar livre se degradar e
ficar estragada é porque está sujeita à entropia. Os seres vivos têm de levar
em conta estas duas leis da física. Puskás precisa de saber que a gravidade o
pode atirar ao chão e que a entropia lhe pode estragar a bola com que joga.
No entanto, e apesar de condicionar os seres vivos, nenhuma dessas leis da
física guia o seu comportamento. A vida aplica-se um princípio diferente.”

“Qual?”
“A busca da replicação estável eficiente”, ditou. “A vida é química

replicativa e esse é o princípio que a orienta. Enquanto a química em geral é
guiada pela segunda lei da termodinâmica, a química replicativa é guiada
pela busca da replicação estável eficiente. O sonho de qualquer célula é
dividir-se em duas, disse um famoso biólogo francês. Todos os seres vivos
buscam a replicação estável eficiente e a evolução encaminha-se sempre
para a replicação estável mais eficiente. Foi por isso que, no momento em
que os sistemas químicos replicativos entraram em ação e se
complexificaram para se tornarem mais estáveis, desenvolveram de
imediato metabolismos que lhes deram energia para os libertar dos
constrangimentos impostos pela lei do movimento de Newton e pela
desordem provocada pela segunda lei da termodinâmica.”

Por momentos o historiador não soube o que pensar, nem se a
perspectiva o seduzia ou não. Considerando as ramificações do que ela
acabara de dizer, porque não?

“Quem diria!”, exclamou com um ar caricaturalmente pensativo. “O
objetivo da vida é o sexo a toda a hora e o metabolismo existe para nos dar
genica na cama!”

“Não sei se é esse o objetivo da vida, mas é de certeza o sonho de todos
os homens”, observou a húngara com um ar vivido. “Há no entanto um
aspecto crucial para entender o que é a vida e o conceito de estabilidade na
replicação. A evolução é um processo que envolve populações, não
indivíduos. Compreende isso?”

“Uh... não muito bem. Está a dizer que os indivíduos não se sujeitam à
evolução?”



Ela fez um esforço de imaginação para conceber uma maneira de
explicar a ideia.

“Imagine o Danúbio”, acabou por propor. “Como é um rio, o Danúbio
tem água. Porém, a água que passa pelo Danúbio não é sempre a mesma,
pois não? Está sempre a mudar. De uma maneira superficial, o Danúbio de
hoje não é o mesmo Danúbio de ontem porque a água que passa hoje por
ele não é a mesma que passou ontem, mas de uma maneira mais
fundamental é sempre o mesmo rio. Estamos aqui a falar de dois tipos de
estabilidade, a estática e a dinâmica. A água tem estabilidade estática, são
dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio que formam moléculas que se
associam umas às outras. Já o rio tem estabilidade dinâmica, está sempre a
mudar mas é sempre a mesma coisa.”

“É como disse há pouco”, recordou ele. “A Emese que conheci há duas
semanas no Vaticano não é a mesma que está aqui comigo, pois entretanto
grande parte das suas moléculas mudaram, embora num sentido mais
fundamental continue a ser a mesma porque a informação que faz de si a
Emese permanece igual. Os átomos nos seus olhos podem ter mudado, mas
os seus olhos, tal como o Danúbio, continuam azuis.”

“É isso a vida”, confirmou a húngara. “Estabilidade dinâmica. E é sobre
esse tipo de estabilidade que a evolução opera. Quando se diz que um
sistema reprodutivo é estável, não estamos a falar de indivíduos mas de
populações. Os indivíduos são permanentemente substituídos, como a água,
mas as populações mantêm-se estáveis, como os rios. Esta ideia é muito
importante porque os biólogos descobriram que o mesmo se passa a um
nível mais elementar, designadamente com as moléculas de RNA. As
mutações químicas eficientes não são as que envolvem uma única molécula,
mas uma população de moléculas. E isso também acontece na biologia. A
evolução ocorre ao nível das espécies, não de cada indivíduo de uma
espécie. A evolução é um fenômeno de populações.”

Tomás meditou sobre esta ideia.
“Pensamos que somos água, mas na verdade somos um rio.”
“Somos o Danúbio”, anuiu ela. “Os indivíduos são populações. Veja

bem, as moléculas das células são constantemente substituídas, as células
dos organismos são constantemente substituídas, os organismos das
populações são constantemente substituídos. Tal como um rio, na vida tudo
muda para que tudo permaneça estável. Num sentido uma célula é um
indivíduo, noutro sentido é uma população.”



O português colou a ponta do polegar ao peito.
“E eu?”, quis saber. “Sou indivíduo ou sou população?”
“É indivíduo.”
“Ah.”
“E é população.”
“Porque sou feito de células?”
“Também, mas não só. Lembre-se sempre que a vida não é uma coisa, é

um processo. Tal como o Danúbio, você e eu somos processos. Concebemo-
nos como entidades acabadas, como pessoas, como seres com uma
individualidade própria e única, eu de um lado e o mundo do outro, mas
isso não passa de certo modo de uma ilusão.”

“Quer dizer que não há formas individuais de vida?”
A astrobióloga apontou para o vaso à janela.
“Olhando em redor, diríamos que há”, indicou. “Veja a planta no vaso.

Não é individual? Veja o pássaro lá fora. Não é individual? Eu e você, não
somos individuais? No entanto, a nossa individualidade é mais aparente do
que real. Somos muito mais componentes de uma rede do que indivíduos
isolados. Nós os dois pertencemos neste momento à rede mais restrita da
NASA e da ESA, onde trabalhamos em equipe para atingir um objetivo
comum, mas também pertencemos à rede mais vasta da sociedade humana,
com a qual partilhamos objetivos. Vivemos em conjunto e apontamos para
objetivos. Eu sou um organismo constituído por células, a humanidade é um
organismo constituído por células. Cada um de nós é um organismo
completo, mas é também uma entre muitas células de um organismo mais
vasto, a humanidade, ela própria um indivíduo e uma população.
Dependemos uns dos outros para sobreviver e constituímo-nos em rede.
Todos os seres vivos fazem o mesmo. As bactérias são uma rede, as
formigas são outra, uma alcateia é outra. O próprio planeta no seu todo,
enquanto ecossistema, pode ser visto como um ser vivo total, mas na
verdade é uma rede.”

“Eu sou uma rede de células.”
“E mais do que isso, Tomás. Sabia que os nossos corpos têm dez vezes

mais células de bactérias do que células humanas?”
“A sério?!”
“É verdade. No corpo de cada um de nós vivem milhares de milhões de

bactérias. Estão no nariz, nos olhos, nos ouvidos, na boca, na pele, nas
unhas, nos intestinos... estão em toda a parte. Não somos pessoas, somos



uma população inteira, uma rede gigante, um superorganismo. Cada um de
nós é, em boa verdade, um ecossistema. Percebe o que lhe estou a dizer?
Temos a ilusão de que somos indivíduos e somos afinal um ecossistema
inteiro. É isso a vida. Processos, redes, ecossistemas integrados.”

“Caramba! Vou tornar-me ecologista!”
Emese voltou a rir-se.
“Encontra sempre humor em tudo, hem? Pois vou dar-lhe mais um

pretexto para fazer piadas.”
“Estou à espera.”
Inclinando-se para a frente, como se não quisesse perder a reação dele

quando ouvisse o que tinha para lhe dizer, a astrobióloga da Agência
Espacial Europeia formulou a sua pergunta.

“Já pensou no sexo?”



LVIII

Aquelas palavras fizeram Tomás pestanejar; não era todos os dias que
uma mulher, ainda por cima atraente como a que tinha à frente dele, lhe
lançava uma pergunta daquelas. E Emese tinha razão. A questão, e a forma
como ela fora apresentada, constituía uma fonte inesgotável das piadas mais
diversas.

“Se já pensei em sexo?”, questionou-se o português com ar pensativo,
como se fizesse um esforço de memória. “Sim, creio que essa ideia já me
ocorreu uma ou duas vezes...”

“Logo vi que não resistia à tentação de brincar com o tema”, observou
ela com um sorriso. “Os homens são tão previsíveis! No entanto, a minha
pergunta é muito séria. A obsessão dos homens pelo sexo mostra que o
instinto de replicação não é mais do que uma extensão do sistema
replicativo que vemos nos cristais aperiódicos de Schrödinger, os tais cuja
natureza replicativa poderá estar na origem do RNA e depois do DNA,
criando assim a vida.”

“Acho piada dizer que os homens só pensam em sexo, como se as
mulheres não tivessem nenhum interesse no assunto...”

“As mulheres? Claro que têm.”
“Folgo em saber.”
“Mas as estratégias replicativas dos sexos são diferentes. A obsessão

dos homens pelo sexo reflete o fato de um homem ter a capacidade de
inseminar todos os dias uma mulher diferente.”

“Só uma?”
Ela alçou uma sobrancelha.
“Suspeito que o sonho secreto de todos os homens era terem um

harém...”
“O meu não.”
“Pois, você é um santinho...”
“Oh! Está a ser injusta.”
“Não tenho ilusões sobre os homens porque vocês são sempre fiéis à

sua natureza. Note que a capacidade de inseminarem múltiplas mulheres



não passa de uma estratégia replicativa e explica por que razão o gênero
masculino é obcecado por sexo. Já as mulheres, uma vez que só podem ser
fecundadas uma vez de nove em nove meses e depois têm de cuidar da cria
e garantir a sua sobrevivência, têm uma estratégia replicativa diferente. Para
elas o mais importante não é a quantidade, mas a qualidade replicativa. Ou
seja, a estabilidade. Por isso procuram homens que lhes deem garantia de
estabilidade e mostrem capacidade de proteger as suas réplicas, isto é, as
suas crias. Daí que estejamos sempre a exigir que os homens não pensem só
em sexo e vocês se vejam forçados a camuflar sua verdadeira natureza de
reprodutores quantitativos. Nenhuma mulher aceita um homem fiel à sua
natureza de homem. Exigimos que vocês correspondam a uma fantasia, a
nossa fantasia, o homem que nós gostaríamos que existisse e não o homem
que existe efetivamente. Isso acontece porque a estratégia das mulheres não
é produzirem muitas réplicas, mas garantirem a sobrevivência das poucas
que são capazes de gerar. Para isso precisamos que os homens nos sejam
dedicados, para que não dividam os seus limitados recursos com as crias de
outras mulheres.”

“Faz sentido.”
“Por outro lado, o sexo, isto é, a atividade replicativa que requer a

existência de outro para que sejamos capazes de nos reproduzir...”
“E de nos divertirmos...”
“... demonstra que somos estruturalmente incompletos. A nossa

individualidade não existe, é uma ilusão. Isso é denunciado pelo
desconforto que sentimos quando estamos sós, não sei se já reparou. O
terrível sentimento da solidão demonstra que fomos concebidos para
funcionar em rede. Quando isso não acontece, sentimo-nos frustrados,
deprimidos, inacabados, vazios. Sobretudo incompletos. Por que razão
buscamos a nossa cara-metade? Não é só pelo sexo, embora essa seja a
razão biológica de fundo. Mas de um ponto de vista emocional sentimo-nos
incompletos quando estamos sós. Incompletos. Precisamos de uma cara-
metade que nos complete e precisamos de viver integrados numa sociedade
para nos preencher. Só isso nos faz sentir bem com nós mesmos. Essa busca
incessante do outro que nos completa revela a incompletude que há em nós.
Pensamos que somos indivíduos mas não passamos afinal de componentes
de uma rede, peças de um puzzle que só ligadas a outras peças conseguem
formar uma imagem que faça sentido.”

Tomás remexeu-se no seu lugar.



“Se bem compreendi as suas palavras, a vida é uma espécie de sucessão
de matrioskas. As células são entidades vivas que se organizam em rede
para formar um organismo, os organismos são entidades vivas que se
organizam em rede para formar uma espécie, as espécies são entidades
vivas que se organizam em rede para formar o ecossistema da Terra.”

“Isso mesmo.”
“E a coisa termina aí?”, perguntou. “Ou o jogo de matrioskas

continua?”
Um brilho de assombro cintilou no azul do olhar de Bozóki Emese.
“Não me canso de admirar a sua perspicácia”, observou ela. “Acabou de

tocar numa questão central com importantíssimas ramificações filosóficas.
Onde acaba o jogo das matrioskas da vida? A resposta a essa pergunta
depende da resposta a uma outra pergunta que já formulei nesta conversa. A
que ponto a vida é comum? Estamos perante um acidente, um acaso, algo
de absolutamente excepcional e raríssimo no universo? Ou será a vida um
fenômeno comum, espalhado por todo o universo, um imperativo cósmico?
Uma rosa resulta de um acidente químico ou de um determinismo químico?
Se tivermos resposta para esta segunda pergunta, poderemos responder à
primeira.”

“E já há resposta para essa pergunta?”
A astrobióloga inclinou a cabeça de lado, no seu jeito costumeiro.
“O que acha?”
“Há pouco sugeriu que sim.”
“Pois foi, e com boas razões. O primeiro indício é-nos dado pela própria

história da vida na Terra. O nosso planeta formou-se há quatro mil e
quinhentos milhões de anos e nos primeiros cem milhões a sua superfície
foi um perfeito inferno. Havia magma escaldante e um permanente
bombardeamento de meteoritos, meteoros e cometas, porque o sistema solar
era nessa altura um mar de rochas soltas. Houve até um planeta que chocou
contra a Terra, um cataclismo devastador que gerou precisamente a Lua.”

“Não era possível haver vida nessas condições.”
“Claro que não. Mas as coisas melhoraram. Primeiro o planeta

arrefeceu, o que condensou a água e permitiu que ao fim de cem milhões de
anos os oceanos aparecessem. Depois o bombardeamento acalmou. Isso
sucedeu ao fim de setecentos milhões de anos, ou seja, há três mil e
oitocentos milhões de anos. Acontece que foram descobertos nos montes
Pilbara, na Austrália, fósseis de vida que acabaram por ser datados como



tendo sido formados há três mil e quinhentos milhões de anos. São os sinais
comprovadamente de vida mais antigos que existem. Também foram
descobertos na Gronelândia fósseis com cerca de três mil e oitocentos
milhões de anos, o que corresponde ao fim do grande bombardeamento, e
no Canadá entre essa idade e os quatro mil e quatrocentos milhões de anos,
o que corresponde ao aparecimento dos oceanos, embora não haja consenso
quanto a esses fósseis serem produtos de atividade biológica ou geológica,
pelo que para já os devemos retirar da equação. Para todos os efeitos,
sabemos que a vida na Terra tem entre três mil e quinhentos e quatro mil e
quatrocentos milhões de anos. Quando é que o grande bombardeamento
acabou? Há três mil e oitocentos milhões de anos. E quando é que
apareceram os oceanos? Há quatro mil e quatrocentos milhões de anos.”

“Ou seja, no momento em que ficaram estabelecidas as condições para a
existência de vida... pimba, ela apareceu. Isso aconteceu logo que os
oceanos surgiram ou logo que o bombardeamento terminou.”

“Não pode ser coincidência”, sublinhou Emese. “Não pode. A esta
primeira constatação junta-se uma segunda, que de resto já vimos. Trata-se
da descoberta de que a vida é química replicativa e emergiu naturalmente da
química normal devido, com grande probabilidade, à ação de um algoritmo
que em circunstâncias muito específicas conduz à evolução e à
complexificação numa busca incessante de replicação estável eficiente. Em
suma, a vida apareceu na Terra logo que pôde e como resultado da atividade
química normal. Considerando que as leis da física e da química são iguais
em todo o universo, a conclusão é inevitável.”

“A vida é um imperativo cósmico”, sentenciou Tomás. “Se surgiu aqui
tão depressa e como produto necessário das leis da química, e considerando
que as leis da química são iguais em toda a parte, forçosamente também
apareceu noutros locais do universo. A vida é um fenômeno comum.”

“Isso mesmo, Tomás. Essa conclusão é reforçada pela provável
descoberta de vida em Marte pela terceira experiência das Viking em 1976,
e ainda pelo achado na Antártica em 1984 dos microfósseis no meteorito
marciano ALH 84001 e posteriormente noutros meteoritos, e pela
descoberta em 2016 em Marte de estruturas de sílica semelhantes a
estruturas de origem biológica encontradas no Chile. Começa a crescer a
convicção entre vários astrobiólogos de que Marte teve, e tem, vida.”

O historiador considerou este argumento.



“Bem... a descoberta de vida em Marte não prova necessariamente que
ela é comum no universo”, observou. “Tudo depende de saber se essa vida
corresponde a uma segunda gênese, e nesse caso a vida é mesmo comum,
ou se resulta antes de uma mesma gênese e foram meteoritos marcianos que
trouxeram a vida para a Terra ou meteoritos terrestres que levaram a vida
para Marte. Nesse caso a vida pode ser rara.”

“Os fatos devem ser vistos em conjunto e não isoladamente”, defendeu
ela. “A constatação de que a vida apareceu na Terra logo que foi possível e
é um processo químico replicativo que resulta de processos químicos
normais, aliada à provável descoberta de vida em Marte, sugere-nos que a
vida é comum. Também a forma como os microrganismos tomaram conta
da Terra, infiltrando-se por toda a parte, mesmo nos locais mais inóspitos e
até no fundo do mar e no subsolo, onde a luz solar não chega, mostra que a
vida pode existir em parâmetros mais vastos do que se julgava, incluindo
em planetas onde se pensava que não existiam condições para a vida. Isso é
muito relevante para a questão que me apresentou, a das matrioskas. A
Terra não é o único ecossistema que existe no sistema solar e muito menos
no universo. Só no sistema solar existem pelos vistos dois ecossistemas, o
da Terra e o de Marte, e há fortes suspeitas de que também poderá haver
vida em vários satélites de Júpiter, como Ganimedes, Europa e Calisto, e de
Saturno, como Encélado e Titã. Isto significa que os ecossistemas
planetários são entidades vivas que também se podem organizar em rede
para formar... enfim, para formar não sabemos bem o quê.”

“Então estamos a falar num plano.”
“Sim, mas um plano concebido por quem?”, questionou a húngara.

“Com que objetivos?”
“Um plano inscrito nas leis da natureza para espalhar a vida pelo

universo, claro. Se a vida é um imperativo cósmico, a sua existência já
estava prevista nas leis da física que regularam o Big Bang e a criação do
universo. Sabemos que a vida é frágil, mas descobrimos agora, até pelo
exemplo dos extremófilos, que ao mesmo tempo pode ser incrivelmente
tenaz. Começamos a suspeitar que, apesar da sua fragilidade e dos
ocasionais episódios de extinção em massa ocorridos ao longo do tempo na
Terra, uma vez criada a vida não desaparece. Multiplica-se, cresce, espalha-
se, enraíza-se. Prospera. Evolui. Evolui. Evolui.”

Emese respirou fundo.



“Espere, tenha calma”, pediu, prudente. “Daqui a bocado está a
defender que o universo tem um propósito...”

“Claro que tem um propósito. Não foi você mesma que me disse há
pouco que a vida se caracteriza pela teleonomia?”

“Eu disse teleonomia, não teleologia e muito menos teologia.”
“Está a jogar com as palavras para evitar a batata quente”, replicou

Tomás. “Precisamos de perder o mau hábito de dizer à natureza como ela
tem de ser. A natureza não é como nós queremos que seja ou pensamos que
deve ser. A natureza é como é. Se percebemos que existe propósito na
natureza, temos de o aceitar com humildade. A ideia de que o universo não
tem propósito é muito respeitável, mas esbarra na constatação de que o
universo gerou matéria que se move com propósito. A vida. Mais ainda,
estamos a descobrir que a vida pode resultar de um algoritmo matemático
que regula a matéria. De onde vem esse algoritmo? Quem o concebeu? O
próprio mecanismo da evolução é demasiado engenhoso para ter aparecido
por mero acaso.” Abanou a cabeça. “Não, a vida não é um acidente. Não
pode ser. É um imperativo cósmico. Deixe-me dizer-lhe que para mim se
trata de uma descoberta incrivelmente profunda. Repare que desde o Big
Bang o universo tem inscrita nas suas leis a criação da vida. Se a vida faz
parte do universo e se move com um propósito, então o propósito faz parte
do universo. E se o universo conspira para gerar matéria que se move com
um propósito, através das leis da física e da química que emanam da
metarrealidade matemática, isso significa que o próprio universo se move
com um propósito. O universo é intencional.”

“E qual é a intenção de espalhar a vida?”
“Qualquer que seja, parece-me que gerar a inteligência e a consciência

desempenham um papel. Basta ver como aqui na Terra a inteligência se
tornou dominante para perceber a sua importância.”

“Essa ideia é interessante, sem dúvida. Porém, ela própria esbarra num
obstáculo de monta e que é a principal consequência do darwinismo.”

“Qual?”
Cruzando os braços numa postura desafiadora, Emese olhou-o com ar

de quem gostaria de saber que resposta tinha ele para o problema que lhe ia
apresentar.

“E se eu lhe disser que a vida inteligente é um acidente?”



LIX

A pergunta de Emese não foi acolhida pacificamente por Tomás. Não
por o português querer acreditar que a vida inteligente fosse comum no
universo, pois o que lhe interessava era superar os preconceitos teológicos
ou antiteológicos e perceber como o universo realmente era. O que
verdadeiramente o incomodara naquelas palavras é que contradiziam tudo o
que ele sabia e sobretudo tudo o que aprendera nas duas semanas de treino
para a missão.

“Desculpe, mas está a contradizer-se”, observou. “Se ainda há pouco
reconheceu que a vida era um fenômeno comum, que ela apareceu na Terra
logo que as condições foram criadas, que a vida é química replicativa que
emerge das leis da química normal e é muito provável que já tenha sido
descoberta em Marte, como pode agora vir dizer exatamente o contrário?”

“Eu não disse o contrário. A vida é um fenômeno comum no universo,
isso começa a tornar-se evidente para os biólogos e nem me ocorre
contestar tal conclusão. A vida emergiu na Terra como resultado necessário
da simples aplicação das leis da química. Como essas leis são iguais em
todo o universo, é evidente que existe vida em todo o cosmos. Isso nem se
discute.”

O historiador hesitou, baralhado.
“Mas então...”
“O que deverá ser acidental é a vida inteligente”, acrescentou a húngara.

“Percebeu? A vida inteligente.”
“Ah, estou a entender. Mas porque acha isso?”
“Basta olhar para a própria história da vida na Terra. Repare que ela

apareceu no nosso planeta imediatamente após estarem criadas as condições
para tal. Isso é um sinal fortíssimo de que, havendo condições mínimas e
existindo os ingredientes necessários, incluindo cristais aperiódicos
naturalmente replicativos, o algoritmo matemático da evolução entra
espontaneamente em ação e a química replicativa, isto é, a vida, aparece de
imediato. A vida é o resultado necessário da aplicação das leis da física e da
química em determinadas circunstâncias. O problema é que estamos a falar



de microrganismos, pois é essa forçosamente a primeira forma de vida. As
bactérias não têm cérebro, percebe? Não são vida inteligente, pelo menos
como nós concebemos a vida inteligente.”

“Bom... supostamente a vida inteligente aparece mais tarde como
produto dos mecanismos da evolução.”

“Isso é inegável. A questão é saber se a inteligência é um resultado
acidental ou necessário. Se for acidental, a vida inteligente é raríssima. Se
for necessário, é comum. O problema é que temos sinais de que é acidental.
Logo, a inteligência é rara.”

“A que sinais se refere?”
“Há dois tipos de sinais, ambos relacionados com a maneira como a

vida animal complexa emergiu na Terra”, indicou ela. “O primeiro diz
respeito ao tempo que esse tipo de vida levou a surgir. Desde que apareceu,
durante pelo menos mil e quinhentos milhões de anos e possivelmente
durante dois mil milhões de anos, a vida na Terra limitou-se aos
microrganismos. A maioria tinha uma única célula, nem sequer dispunha de
núcleo, e evoluiu pouquíssimo em mais de três mil e quinhentos milhões de
anos. O seu DNA estava inserido num único filamento protegido apenas
pela membrana exterior da célula. O que é estranho é que durante pelo
menos metade do tempo em que a vida existiu no planeta, e até
provavelmente mais de metade desse tempo, só houve microrganismos no
nosso planeta. Nada de vida complexa.”

Tomás assentiu.
“Sim, tem razão. A vida animal apareceu muito tarde. É um fato.”
“Anormalmente tarde”, sublinhou Emese. “Se a história da Terra só

tivesse vinte e quatro horas, poderíamos dizer que a vida apareceu logo às
três da manhã, mas a vida complexa só surgiu às quatro da tarde. Por que
razão levou tanto tempo?”

“Não estaria a vida à espera do oxigênio? Afinal na atmosfera
primordial da Terra não havia oxigênio livre. Só na altura em que
apareceram as bactérias que faziam fotossíntese é que o oxigênio foi
libertado para a atmosfera. O oxigênio facilita o acesso à energia. Como a
vida multicelular de maior dimensão requer muita energia, muito mais do
que a vida microscópica, só então ela pôde surgir. E surgiu. Foi nessa altura
que apareceram as plantas e os animais.”

“É verdade. Porém, o fato permanece que a vida complexa levou muito
tempo a emergir. Demasiado tempo. A primeira célula com núcleo, a base



da vida complexa, só surgiu há dois mil milhões de anos, ou à uma da tarde,
e a primeira vida multicelular complexa apareceu há uns mil e seiscentos
milhões de anos, as tais quatro da tarde, sob a forma de plâncton e algas.
Esta demora é significativa.”

“Foi o tempo necessário para que a evolução pudesse gerar a vida
complexa, suponho eu.”

“É demasiado tempo, Tomás”, insistiu a astrobióloga da ESA. “Além do
mais, há o problema da demora na emergência da vida inteligente. É
verdade que em oitenta por cento do tempo de existência da Terra houve
vida no planeta, mas a inteligência só apareceu nos últimos zero vírgula
dois por cento desse tempo, ou às vinte e três horas, cinquenta e nove
minutos e cinquenta e seis segundos. Isto significa que é muito difícil a
inteligência aparecer e isso deve fazer-nos pensar.”

O historiador hesitou.
“Não sei bem se concorde consigo”, disse. “O homem não é o único

animal inteligente, como já vimos. Os golfinhos, os polvos, os...”
“Estou a referir-me a inteligência tecnológica.”
“Os chimpanzés, os bonobos e os corvos já foram vistos a usar

instrumentos. Admito que não eram instrumentos avançados, mas o
princípio tecnológico está lá.”

Ele tinha razão e Emese sabia.
“Pois, mas há um outro sinal de que a vida complexa pode resultar de

um acidente”, insistiu. “Trata-se da forma como a vida multicelular
complexa apareceu. Pensa-se que ela é o resultado de um fenômeno
chamado endossimbiose. É que os microrganismos que existiam até ali
eram das famílias das bactérias e das Archaea. Acontece que três quartos
dos genes da vida complexa, designada eucariota, ou com núcleo, parecem
ser originários das bactérias e um quarto das Archaea. Isto sugere que a
vida complexa resulta da fusão das bactérias com as Archaea. Pensa-se que
uma célula de Archaea se tornou acidentalmente anfitriã de uma bactéria e
foi a endossimbiose das duas que criou a célula com núcleo que gerou a
vida complexa.”

“Chama-se a isso evolução, Emese. O que tem uma coisa dessas de tão
extraordinário?”

“O extraordinário é que isto só aconteceu uma vez.”
“E...?”



Ela encarou-o como uma professora que olha para um aluno esperto
mas demasiado preguiçoso para estar a par da matéria, e levantou o dedo
como se indicasse o algarismo um.

“Acha normal que em quase quatro mil milhões de anos de existência
de vida na Terra, apenas uma vez, uma única vez, tenha aparecido uma
célula com núcleo, base da vida complexa?”, perguntou. “Se o
aparecimento de vida complexa é o resultado necessário da evolução, não
deveria esse acontecimento ter ocorrido múltiplas vezes? Como se explica
que só tenha sucedido uma vez?”

“De certeza que só ocorreu uma vez?”
“Os estudos genéticos apontam nesse sentido”, indicou a húngara.

“Toda a vida eucariota, ou seja, todas as plantas e animais que existem no
nosso planeta, partilha o mesmo antepassado, a primeira célula com núcleo.
Toda ela. Significa isto que esse tipo de vida só uma vez emergiu no
planeta, embora haja quem ache que as plantas resultam de uma segunda
endossimbiose. E mesmo os animais de grande porte, apesar de a célula
com núcleo ter aparecido há dois mil milhões de anos, só surgiram em
grande número há pouco mais de quinhentos milhões de anos, com a
explosão do câmbrico.”

Tomás ficou desconcertado.
“Bem, isso é... enfim, é perturbador.”
“Acontece que, pelo menos na Terra, só apareceu vida inteligente entre

os eucariotas, a vida complexa. Os microrganismos não desenvolveram vida
inteligente porque, como sabe, as bactérias e as Archaea nem sequer têm
cérebro. Ora se o aparecimento de vida inteligente depende do
aparecimento de vida multicelular complexa, como os animais, estamos
perante um grande problema. A vida é um fenômeno comum no universo,
resultado necessário da simples aplicação das leis da química, mas a vida
complexa é um caso diferente. É rara e demora a aparecer. Demora muito. E
sem vida complexa não existe vida inteligente.”

“Talvez noutros planetas a evolução para a inteligência seja mais
rápida.”

“Ou talvez nem sequer aconteça”, retorquiu Emese. “Há cientistas que
defendem que a Terra é excepcional e que as condições para o
desenvolvimento da vida complexa são na verdade raríssimas no universo.”

“Mas o que têm essas condições assim de tão especial? Não é evidente
que a partir do momento em que há vida o resto resulta da evolução?”



“Claro que sim, só que as condições para que a evolução conduza
especificamente à vida multicelular complexa parecem ser raras. Para
começar, é preciso que num planeta exista água líquida. Isso implica que o
planeta esteja na chamada zona habitável, isto é, na zona em que a distância
em relação à estrela o deixe a uma temperatura que permita água líquida
durante períodos longos. Ora um planeta assim pode não ser fácil de
encontrar.”

“Talvez seja mais fácil do que está a dizer”, contrapôs Tomás. “Marte,
por exemplo, esteve durante milhares de milhões de anos numa zona de
temperaturas que permitem água líquida. Se hoje é um planeta inóspito para
a vida complexa, isso deve-se mais a ser um planeta muito pequeno do que
à distância em relação ao Sol. Ou seja, Marte está na zona habitável. Ora, se
só no sistema solar existem dois planetas nessa zona, isso mostra que os
planetas a distâncias das suas estrelas que permitam água líquida podem ser
comuns.”

O raciocínio era inatacável.
“Sim, talvez, mas há também a considerar o tipo de estrela que

possibilita a vida”, apressou-se Emese a acrescentar. “Por exemplo, as
estrelas maiores do que o Sol esgotam-se muito rapidamente, não dando
tempo à vida para florescer nos planetas que as orbitam. Enquanto o Sol
permanece estável durante dez mil milhões de anos, uma estrela com
apenas cinquenta por cento mais massa só consegue manter-se estável
durante dois mil milhões de anos. É muito pouco.”

“Mas, Emese, que eu saiba a maior parte das estrelas não são maiores
do que o Sol...”

“É verdade. Em bom rigor, noventa e cinco por cento das estrelas têm
menos massa do que o Sol. Mas isso também é uma dificuldade, pois
implica que os planetas que as orbitam estejam demasiado próximos delas
para entrarem na zona habitável. A questão é que, quando os planetas ficam
muito próximos das estrelas, os efeitos gravitacionais colocam-nos numa
rotação síncrona, isto é, ficam sempre com a mesma face voltada para a
estrela, como acontece com a Lua em relação à Terra e Mercúrio em relação
ao Sol. A consequência é que a face sempre voltada para a estrela se torna
escaldante, enquanto a face sempre voltada para a escuridão se transforma
num deserto glaciar. A vida nessas condições, como deve calcular, torna-se
impossível.”

“A maior parte das estrelas são assim tão pequenas?”



“As estrelas mais comuns no universo são as chamadas estrelas M, que
têm apenas dez por cento da massa do Sol”, esclareceu a astrobióloga da
ESA. “A zona habitável nestas estrelas obriga a órbitas síncronas, que são
totalmente desfavoráveis à vida complexa.”

“Têm então de ser estrelas do tamanho do Sol”, percebeu Tomás. “Qual
a percentagem de estrelas assim?”

“Muito pequena.”
“Mas qual é essa percentagem?”
“Uns cinco por cento.”
“Isso dá uma estrela como o Sol em vinte. E quantas estrelas existem na

nossa galáxia?”
“Quase quinhentos mil milhões.”
O historiador fez um rápido cálculo mental.
“Cinco por cento de quinhentos dá... dá... vinte e cinco. Isso quer dizer

que existem na Via Látea vinte e cinco mil milhões de estrelas que podem
albergar vida complexa. Não me parece um número negligenciável.”

A húngara pareceu momentaneamente desconcertada com a forma
como ele havia de novo desmontado o seu argumento.

“Pois, está bem”, concedeu. “Acontece que esse não é o único fator da
equação. Temos de considerar também a própria posição das estrelas na
galáxia. O Sol encontra-se a vinte e cinco mil anos-luz do centro da Via
Láctea, mas a maior parte das estrelas está no centro da Galáxia ou muito
perto. O problema do centro é que existem aí muitas supernovas, estrelas de
grande massa que explodem brutalmente, e ainda estrelas de neutrões, e
todas elas lançam em redor raios gama e outros tipos de radiação ionizada
que destroem a vida em seu redor.”

“Então é melhor estar afastado do centro da galáxia.”
“Mas não demasiado”, explicou ela. “As estrelas que se encontram na

periferia da Via Láctea têm uma menor taxa de formação, o que significa
que dispõem de uma mais baixa concentração de elementos pesados,
incluindo oxigênio e carbono. Sem esses elementos não há vida animal. O
Sol encontra-se no sítio certo, nem demasiado afastado do centro nem
demasiado próximo, ou seja, a Terra tem sorte porque nesta zona ainda
existem elementos pesados em abundância mas não há eventos catastróficos
frequentes que ameacem a vida. A maior parte dos planetas da nossa
galáxia não têm essa sorte. Sabemos mesmo que existem galáxias inteiras



com falta de elementos pesados, o que significa que essas galáxias são
provavelmente estéreis. Não têm vida animal em parte alguma.”

“Galáxias inteiras?”
“Sim.”
“Caramba!”
“Na Terra somos afortunados em muitos outros fatores”, acrescentou

Emese. “Sabemos que a queda de meteoros e cometas provoca grandes
extinções. Foi um acontecimento desses, há sessenta milhões de anos, que
exterminou os dinossauros. Se os meteoros e os cometas estivessem
constantemente a cair no nosso planeta, a vida animal não seria possível.
Acontece que a Terra é protegida por Júpiter, um planeta de grande massa
que por exercer uma elevada força de gravidade atrai os meteoros para si e
desse modo afasta-os de nós. É uma grande sorte e não deve haver muitos
planetas por aí com irmãos gigantes assim tão protetores.”

“Nada disso impediria o aparecimento da vida...”
“Pois não. Os microrganismos continuariam a existir, claro, nem que

fosse no subsolo. Mas situações destas, como supernovas, estrelas de
neutrões, bombardeamentos de meteoros e cometas ou baixo teor de
elementos pesados, impediriam a vida complexa. Sem esse tipo de vida, a
acreditar no que se passa na Terra, não é possível haver vida inteligente.”

Tomás suspirou.
“Estou a ver.”
“Depois a Terra beneficia de uma inclinação estável do seu eixo que

permite as estações do ano. A maior parte dos planetas não goza desta
situação. Temos também a sorte de possuir uma...”

O português tocou-lhe na mão.
“Pronto, chega”, disse. “Já captei a mensagem. O aparecimento de vida

multicelular complexa pode ser uma raridade.”
“A lista de condições para que seja possível o aparecimento e a

evolução da vida complexa é simplesmente demasiado grande para poder
ser ignorada. Isso sugere que a vida microbial é comum no universo, mas
não a vida inteligente.”

Após uma pausa para refletir nestes dados, Tomás inclinou-se para a
frente, fitando-a como se a dissecasse.

“Se assim é, Emese, diga-me só uma coisa”, pediu. “Como explica o
sinal Wow!? E como explica Phanes?”



A astrobióloga calou-se por um momento enquanto considerava a
questão.

“É isso que torna extraordinário que tenhamos sido contactados por uma
civilização alienígena”, acabou por reconhecer. “E é por isso que este
encontro que vamos ter no espaço com Phanes é tão importante. As
ramificações são demasiado profundas. Se os fatos contrariarem a tese
dominante de que a inteligência é rara e vier a demonstrar-se que ela é na
realidade mais comum no universo do que se pensava, isso significa que
você tem razão e o universo se move com um propósito, mesmo que nunca
o venhamos a conhecer. Mais, significa que a inteligência desempenha um
papel nesse propósito, como se fosse uma nova matrioska na espantosa rede
que rodeia a vida. A própria teoria darwinista poderia ser posta em causa.”

“Darwin?”, estranhou o historiador. “Em causa? Por quê?”
Emese fitou-o com uma expressão muito sua; dir-se-ia que intuía o

grande mistério na natureza e o sentia próximo da resolução.
“Por causa do imperativo cósmico.”



LX

Tornou-se evidente para Tomás que a astrobióloga se sentia pouco à
vontade nestes terrenos. Emese acabava de suscitar a possibilidade de a
teoria darwinista ser posta em causa e para um biólogo isso era quase um
sacrilégio. Perante o semblante intrigado do interlocutor, no entanto, a
cientista húngara decidiu-se a fundamentar as suas palavras. O problema é
que conversavam havia já algumas horas, pelo que fizeram uma pausa para
ir buscar comida à cafetaria e depois regressaram ao quarto para continuar a
conversa.

“Depois da fusão com a genética, a teoria darwinista passou a designar-
se neodarwinista”, disse Emese enquanto comia. “Acontece que ela assenta
na ideia de que a evolução não tem nenhum propósito nem direção. Resulta
simplesmente de fenômenos aleatórios, sem rumo, aliados à seleção natural.
Ou seja, é um puro produto do acaso que ao enfrentar as condições físicas
num dado momento, conceito designado seleção natural, resulta bem. Se
voltássemos ao câmbrico e numa tarde qualquer ocorresse urna chuvada
que não ocorreu na altura em que as espécies apareceram, a evolução seria
totalmente diferente e a vida complexa existente no planeta também. Uma
minúscula alteração das condições iniciais, isto é, nas mutações, provocaria
enormes alterações no resultado final.”

“Como a teoria matemática do caos, que prevê que o simples bater de
asas de uma borboleta em Lisboa pode provocar uma tempestade em
Viena?”

“Isso mesmo. Tudo é acaso aliado à seleção natural. Mas há outros
cientistas que pensam que, embora esteja correta, a teoria neodarwinista
encontra-se incompleta pois há mecanismos da evolução que não prevê.
Pior, trata-se de mecanismos que são negados pelos neodarwinistas.”

“Dê-me um exemplo.”
“Olhe, a descoberta de que a evolução não é necessariamente aleatória.”
“Está a dizer que a evolução é dirigida?”
“Estou a dizer que se constatou que existem tendências na evolução. Os

evolucionistas pós-darwinistas chamam a atenção para o aparecimento em



espécies diferentes de adaptações muito semelhantes que não têm a mesma
origem. Por exemplo, muitos animais desenvolveram os olhos e as pernas
separadamente. Isto é uma tendência evolutiva. Se houvesse puro acaso, os
olhos e as pernas seriam raros. Mas são comuns e têm gêneses múltiplas, o
que mostra uma tendência.”

“Parece-me normal que as células sensíveis à luz se tenham
gradualmente transformado em olhos.”

“Seria assim se os olhos fossem muito diferentes uns dos outros. Os
neodarwinistas defendem que a evolução não tem direção e as
possibilidades evolutivas são quase infinitas, mas o problema é que, por
exemplo, apareceram olhos muito parecidos em espécies totalmente
diferentes cujos antepassados comuns não tinham olhos. Os olhos que essas
espécies desenvolveram são demasiado parecidos para serem simples
resultado do acaso. Os seres humanos e os vertebrados em geral têm o
chamado olho-câmera, com uma estrutura muito específica que envolve o
cristalino, a íris e a retina. Se as possibilidades fossem mesmo quase
infinitas, cada ramo da vida desenvolveria o seu próprio tipo de olho.
Porém, descobriram-se moluscos com olho-câmera quase igual ao nosso.
Foram também encontrados olhos-câmera em caracóis, medusas e aranhas.
Na verdade este tipo de olho apareceu pelo menos seis vezes de forma
independente. Isto não pode ser coincidência! Significa que há
convergência evolutiva. É como se a natureza tivesse um algoritmo que
aponta para o desenvolvimento de um número restrito de tipos de olhos.”

“Não há uma explicação neodarwinista para essas tendências?”
“Haver, há. Os neodarwinistas alegam que é tudo resultado de simples

acasos aliados à seleção natural. Esse princípio foi transformado em dogma
e, embora o neodarwinismo seja dominante entre os biólogos, há cientistas,
incluindo prêmios Nobel, que estão a apontar fenômenos evolutivos para os
quais o acaso aliado à seleção natural não parece uma explicação
convincente em todas as situações. Há fenômenos que o neodarwinismo
interdita mas que de fato parecem acontecer.”

“Como o problema da tendência evolutiva?”
“Os neodarwinistas aceitam que haja tendência evolutiva, mas sempre

no quadro da seleção natural. Porém, há situações que parecem escapar a
esse quadro. Por exemplo, se através de uma operação cirúrgica se retirar o
cristalino do olho de um tritão constatar-se-á que se formará um novo



cristalino a partir da pele existente na ponta da íris. Ou seja, o segundo
cristalino é formado por uma via diferente do primeiro.”

“Qual a explicação dos neodarwinistas para isso?”
“Dizem que o processo de reconstituir o cristalino a partir da pele foi

formado ao longo de milhões de anos de existência de tritões.”
“Faz sentido,”
Ela abanou convictamente a cabeça.
“Não faz sentido nenhum, Tomás”, negou. “Esta formação do segundo

cristalino, insisto, só ocorre quando há remoção do primeiro cristalino por
operação cirúrgica. Ora ao longo de milhões de anos o cristalino nunca foi
removido por operação cirúrgica a nenhum tritão, como é óbvio, pelo que
não houve oportunidade de desenvolver este mecanismo por mutações
acidentais aliadas à oportunidade. Assim, a explicação neodarwinista de
acaso ligado à seleção natural falha redondamente. O fenômeno do segundo
cristalino dos tritões aponta para a existência de um mecanismo de
convergência evolucionária fora do quadro da seleção natural, algo que os
neodarwinistas negam sem que no entanto sejam capazes de oferecer uma
explicação convincente para o fenômeno.”

“Realmente é estranho...”
“Mas há mais. Um dos nomes malditos do evolucionismo é Lamarck,

que postulou que a evolução era dirigida pela necessidade. Por exemplo, as
girafas teriam o pescoço grande porque o haviam desenvolvido enquanto se
esforçavam por comer as folhas das árvores mais altas. Esse esforço terá
sido transmitido aos genes e as suas crias foram nascendo com pescoços
cada vez maiores.”

“Isso, que eu saiba, está desacreditado.”
“Pois está, uma vez que os neodarwinistas insistem que a evolução é

exclusivamente um acaso aliado à seleção natural. O DNA transmite a
informação ao RNA, que transmite a informação às proteínas, e nunca o
contrário. Assim é em muitos casos, mas não em todos. O porco selvagem
africano, por exemplo, assenta os joelhos na terra para comer. À custa de
tanto se ajoelhar, desenvolveu calos nos joelhos. A questão é esta: os calos
podem tornar-se genéticos?”

“Claro que não. Se uma pessoa andar descalça na rua e desenvolver
calos, os filhos nascem na mesma com os pés sem calos.”

“Correto. O problema é que se analisaram os fetos dos porcos selvagens
africanos e descobriu-se que os calos nos joelhos já existem antes de o



animal nascer.”
“Antes?”
“Sim, antes de nascer. Os calos tornaram-se hereditários.”
“Que explicação dão os neodarwinistas para isso?”
“Oh, o costume. Acaso aliado à seleção natural. Os calos genéticos

apareceram por acaso, por grande coincidência precisamente nos joelhos, e
os outros porcos selvagens africanos viram vantagens evolutivas em cruzar-
se com o porco que tinha calos nos joelhos.”

Tomás fez uma careta céptica.
“As porquinhas acharam vantajoso cruzarem-se com um porco que

nasceu com calos nos joelhos?”
“É o que dizem os neodarwinistas.”
“Mas se todos os porcos tinham calos nos joelhos, adquiridos por tanto

se ajoelharem, como é que as porquinhas distinguiam o porco que nasceu
com os calos dos restantes porcos que ganharam calos a ajoelhar-se?”

“É ridículo, não é? É como se as porquinhas dissessem: olhem que
porco mais giro. Embora os calos nos joelhos dele sejam iguais aos dos
outros, estes calos são de nascença e por isso vou fazer porquinhos com
ele!” Voltou a abanar a cabeça. “Isto faz algum sentido? Recorre-se à
ginástica mais elaborada para evitar a conclusão de que existem
mecanismos lamarckianos evidentes que abrem atalhos na evolução.”

O historiador passou a mão pelo cabelo.
“O que me está a contar lembra-me aquela história clássica da

astronomia. Desde Ptolomeu que se pensava que todo o universo girava à
volta da Terra. Isso resultava da constatação de que a Lua circulava à volta
da Terra e o Sol também. O problema é que, analisando a órbita dos
planetas, começou a verificar-se que estes muitas vezes circulavam no
sentido inverso, davam voltas estranhas antes de assumirem uma órbita
consentânea com a teoria. Para resolver o problema, inventou-se que os
planetas faziam os chamados epiciclos, uma espécie de marcha atrás para
ganharem balanço. A cada observação descobriam-se epiciclos novos, ao
ponto de a teoria de Ptolomeu se ter transformado numa baralhação
infernal. Como havia o dogma de que a Terra era o centro do universo, no
entanto, ninguém estava disposto a tirar a conclusão evidente de que havia
um erro nessa teoria e que uma simples alteração de paradigma do
geocentrismo para o heliocentrismo resolveria o enigma, pelo que se fazia a
ginástica mais rebuscada e implausível para explicar o extravagante



comportamento dos planetas. Isso que acabou de me relatar sobre a
explicação dada pelos neodarwinistas dos calos genéticos nos joelhos dos
porcos selvagens africanos lembra-me essa teoria dos epiciclos.”

“Para salvar o seu paradigma, os neodarwinistas preferem as
explicações mais bizarras às mais evidentes”, assentiu ela. “De resto, a
descoberta dos retrovírus, como o da sida, demonstrou já que é possível a
informação passar do RNA para o DNA, e algumas situações, como a dos
calos dos porcos selvagens africanos, sugerem que as próprias proteínas
podem transmitir informação em sentido contrário. A evolução é pelos
vistos um processo mais dinâmico, subtil e complexo do que o exposto pelo
paradigma neodarwinista. Há muitos outros exemplos que o indiciam. Olhe
o caso das bactérias resistentes aos antibióticos. Os neodarwinistas sempre
souberam que essas bactérias iriam aparecer à custa de mutações. Puseram-
se a fazer contas em obediência aos mecanismos aleatórios neodarwinistas
e, por exemplo, no final da década de 1960 começaram a administrar quatro
antibióticos para combater a tuberculose. Os cálculos mostravam que
seriam precisas mil milhões de toneladas de bacilos da tuberculose para que
se produzissem suficientes mutações ao acaso que desenvolvessem bacilos
resistentes aos quatro antibióticos.”

“Mil milhões de toneladas de bacilos?”, surpreendeu-se Tomás. “Isso é
muito bacilo!”

“Não há tanto bacilo da tuberculose na Terra. As contas com recurso aos
mecanismos neodarwinistas provavam que estávamos seguros por milhares
e milhares de anos. O problema é que em apenas duas décadas apareceram
mesmo os tais bacilos resistentes aos antibióticos que supostamente só
surgiriam daqui a milhares de anos. Ou seja, tudo indica que a evolução das
bactérias não foi orientada pelo acaso, mas por um princípio lamarckiano.
As bactérias tiveram necessidade vital de enfrentar os quatro antibióticos e
pelos vistos orientaram a sua evolução no sentido de criarem uma mutação
que lhes sobrevivesse.”

“A necessidade de evoluir num sentido força a evolução nesse sentido?”
“Embora isso de certo modo contradiga o neodarwinismo, é o que

parece. Apesar de serem minoritários, muitos cientistas consideram que a
vida contém um programa de evolução que não depende unicamente do
acaso nem da seleção natural. É um programa inscrito nas próprias leis da
física e da química.”

“E há provas disso?”



Ela respirou fundo.
“O neodarwinismo, como já lhe disse, assenta na ideia de que não há

direções na evolução. A vida tanto pode evoluir para aqui como para ali, é
tudo aleatório e fruto das circunstâncias. Por exemplo, um invertebrado
transforma-se num peixe e um peixe num batráquio e um batráquio num
réptil e um réptil numa ave ou num mamífero. Tudo acontece sem direção,
por acaso e mera oportunidade.”

“Sim.”
“Mas, Tomás, alguma vez uma ave ou um mamífero se transformaram

num réptil? Alguma vez um réptil se transformou num batráquio? Alguma
vez um batráquio se transformou num peixe?”

O historiador coçou a cabeça.
“Uh... quer dizer...”
“Nunca!”, exclamou a astrobióloga. “O registo paleontológico não

mostra tal coisa. No entanto, se não existissem mesmo direções na evolução
e tudo fosse resultado do acaso aliado à seleção natural, uma coisa dessas já
teria inevitavelmente acontecido. A probabilidade de um réptil se
transformar num mamífero ou um mamífero num réptil é à partida
exatamente igual. Mas o fato de só ter havido evolução numa direção e não
na outra mostra que a evolução tem mesmo direções, não se limita a
sentidos aleatórios. É como se houvesse um programa evolutivo inscrito nas
leis da matemática, da física e da química, está a perceber?”

“Estou, estou.”
Emese estreitou os olhos.
“Diga-me uma coisa, Tomás, quais são os seres vivos em que há mais

mutações, os insectos ou os mamíferos?”
“Sei lá...”
“São os insectos, e de longe”, esclareceu ela. “As baratas, por exemplo,

sofrem mutações atrás de mutações. No entanto, os registos paleontológicos
mostram que as baratas de há cem milhões de anos eram praticamente
iguais às que existem hoje. Está a perceber? Sofreram milhares de milhões
de mutações e pelo menos na aparência permaneceram iguais!”

“Isso é estranho. Qual é a explicação?”
A húngara sorriu.
“Os neodarwinistas dizem que foi um acaso, por grande azar em cem

milhões de anos nunca ocorreu uma mutação, uma única, que fosse
favorável à evolução da aparência das baratas”, respondeu. Fez um gesto no



ar. “Balelas! Então as baratas passaram por zilhões de mutações em cem
milhões de anos, com mudanças climáticas profundas ao longo desse
tempo, e nunca nenhuma mutação foi favorável à mudança da sua
aparência? Mas há alguém que acredite nisso? O bloqueio na evolução da
aparência das baratas, tal como de outros insectos, é antes um outro indício
de que a evolução está programada nas leis da natureza. Fica-se com a
impressão de que as baratas atingiram o fim da linha de uma direção de
evolução e já não podem evoluir mais. É como se o seu programa evolutivo
tivesse chegado a uma conclusão. Esta é a única explicação razoável para
este fenômeno.”

“Sim, realmente é estranho que num milhão de anos os hominídeos
tenham evoluído tanto e as baratas em cem milhões de anos nada tenham
evoluído na sua aparência apesar de terem sofrido muito mais mutações.”

“Há também fenômenos de sincronismo evolutivo que o neodarwinismo
não consegue explicar de forma convincente”, acrescentou Emese, já
embalada num tema que evidentemente a apaixonava. “Analisando as
bacias dos sucessivos hominídeos, por exemplo, constata-se que evoluíram
sempre num único sentido, o de arredondar para permitir caminhar em
posição erecta. Nunca um hominídeo evoluiu no sentido contrário, o que
seria natural se o acaso fosse dominante. Mas o mais interessante é que,
para caminhar erecto, e exatamente ao mesmo tempo que arredondou a
bacia, o homem moderno sofreu uma mutação no ouvido interno necessária
para manter o equilíbrio. Ou seja, foram precisas duas mutações
sincronizadas. Isso é um outro indício de existência de um programa
evolutivo, pois as possibilidades de o acaso gerar tais mutações em
simultâneo são ínfimas.”

“Mutações sincronizadas, diz você?”
Ela fez um gesto cansado.
“Ouça, poderia dar-lhe ainda mais exemplos, há milhares deles, estaria

aqui a falar horas e horas, mas penso que estes chegam para mostrar que há
anomalias que não encontram explicação satisfatória no paradigma
científico vigente. Não sabemos ainda porque acontecem, mas sabemos que
acontecem em aparente contradição com o neodarwinismo.”

Tomás desviou o olhar para a janela, assumindo uma pose meditativa.
“Acha que a teoria neodarwinista está errada?”
“Não, de modo nenhum. Os mecanismos neodarwinistas existem de

fato, é inquestionável que a evolução decorre também do acaso aliado à



seleção natural e que o neodarwinismo é e será sempre um poderoso
instrumento para compreender a vida. O problema é que pelos vistos
existem igualmente outros mecanismos em ação, em particular os da
evolução orientada. Ou seja, o neodarwinismo está incompleto.”

Esta observação deu uma ideia ao historiador.
“Será Darwin um Newton?”
“Perdão?”
“Sabe, o problema que me está a descrever já ocorreu na física. Newton

desenvolveu uma teoria que explicava tudo o que acontecia no universo.
Tudo. De tal modo que Lorde Kelvin chegou a anunciar em 1900 que a
física estava praticamente finalizada, apenas com excepção de duas
pequeninas nuvens, detalhes insignificantes que uma vez solucionados
completariam o retrato da natureza. Tratava-se dos problemas da
experiência de Michelson e da radiação dos corpos negros, dois fenômenos
marginais que contraditavam a teoria newtoniana. Acontece que essas duas
nuvens minúsculas, coisas tão pequenas que pareciam quase irrelevantes,
acabaram por desembocar em duas colossais revoluções na física, a teoria
da relatividade e a teoria quântica. Descobriu-se assim que a física de
Newton, embora verdadeira, era incompleta, e que havia muita física para
além de Newton.”

“Pode ser que o mesmo se passe com Darwin”, admitiu Emese. “As
múltiplas pequenas descobertas que contradizem os mecanismos
neodarwinistas constituem de fato nuvens que pairam embaraçosamente
sobre toda a teoria. Há cientistas que contraditam a maioria neodarwinista e
acham que, se voltássemos ao câmbrico e houvesse pequenas alterações nas
condições iniciais, a evolução teria sido sensivelmente igual. Ou seja, a
evolução segue direções. Isto significaria que não é apenas a vida que
resulta de um imperativo cósmico. A inteligência também. A própria
consciência seria um imperativo cósmico.”

Tomás coçou o queixo.
“O que bate certo com o que sabemos da física quântica”, considerou.

“A experiência da dupla fenda, que tanto quanto sei é a mais importante da
física quântica, mostra que a consciência é necessária para tornar a matéria
real. Sem consciência não há universo. Parece-me por isso que faz todo o
sentido que o aparecimento da consciência resulte de um imperativo
cósmico que envolva também os processos biológicos, pois a biologia é
química complexificada e a química é física complexificada.”



“Mas, Tomás, já foram descobertos mecanismos quânticos na
biologia...”

“Está a falar a sério?”
“Absolutamente. Fenômenos quânticos como a superposição, a

tunelização e o emaranhamento foram detectados em muitos fenômenos
biológicos, da fotossíntese à forma como as células produzem biomoléculas
ou até como certos pássaros usam o campo magnético da Terra para se
orientarem.”

“Mas isso prova que o neodarwinismo está incompleto!”
“Daí a importância do encontro com Phanes, está a perceber?”, insistiu

ela. “Este encontro pode dar-nos a chave para compreender se a evolução é
mesmo aleatória ou se obedece a uma direção e a um programa. Preciso de
ver os extraterrestres e compreender se existe ou não convergência
evolutiva universal, se há ou não um algoritmo matemático inerente às leis
da natureza que transforma a inteligência e a consciência em imperativos
cósmicos. É que se há direção na evolução da vida isso pode ser sinal de
que existe no universo um plano, uma espécie de desígnio, um projeto
universal que...”

Ouviu-se um clique e uma voz irrompeu do intercomunicador do quarto.
“Atenção, tripulação do Atlantis”, disse a voz. “São T menos quatro

horas. Façam o favor de comparecer dentro de dez minutos no ginásio para
o check-up final.”

Os corações de Tomás e Emese deram um salto. T menos quatro. Com a
conversa tinham perdido a noção do tempo, mas faltavam exatamente
quatro horas para a decolagem.

Quatro horas.
O português levantou-se bruscamente, mas a astrobióloga agarrou-o

pelo braço e reteve-o.
“Espere!”, pediu ela, os olhos atormentados. “Vai... vai denunciar ao

Billy a minha... o meu problema?”
Tomás hesitou. Emese pedira-lhe que ignorasse a sua doença e ele, por

respeito pelo desejo dela, fizera-o durante toda a conversa. Acreditava
mesmo que a conseguira distrair e por momentos a fizera esquecer o
problema. Mas a própria húngara voltava a levantar a questão.

“O que acha?”
“Acho que não deve”, disse ela com intensidade. “Não pode. Não tem o

direito de o fazer.”



“Mas já pensou o que é um astronauta lá em cima com uma doença tão
grave como a sua, Emese? É muito perigoso para a missão. Estão em jogo
coisas demasiado importantes para que...”

“Estamos a quatro horas da decolagem, Tomás! Acha que se arranja um
substituto assim do pé para a mão?”

“Bem, a NASA tem o...”
“Já lhe expliquei que a doença só fará sentir os seus efeitos quando

entrar na fase terminal”, voltou a húngara a interrompê-lo. “Neste momento
não sinto nada e continuarei a não sentir durante um ano. Estou totalmente
apta.”

“Mesmo assim, é arriscado.”
“Arriscado? Arriscada é a missão! Por causa desta história dos russos e

dos mísseis, a missão pode mesmo tornar-se suicida. Considerando o meu
estado, qual é o risco? O de que morra uma pessoa que no fim de contas
tem já o destino traçado? Não será melhor ser eu a arriscar a vida do que
um outro astrobiólogo?”

Era um bom argumento, considerou Tomás.
“Realmente...”
“Esta missão é a concretização de um sonho. Sou astrobióloga e toda a

minha vida procurei vida extraterrestre. Estamos na iminência de descobrir
não apenas vida, mas vida inteligente e consciente. Ou seja, temos ao nosso
alcance a solução do maior mistério do universo. É tudo um acaso sem
sentido ou existe realmente um plano? Foi-me dada uma possibilidade
única. Única. E... e vai me roubar?”

“Não é uma questão de...”
Emese juntou as palmas das mãos, como numa prece.
“Por favor, não me tire isto”, implorou. “Conceda-me esta dádiva antes

de morrer. Não diga nada ao Seth nem ao Billy. Mesmo que eles percebam
que a minha doença não constitui nenhuma ameaça para a missão, como de
fato não constitui, os ciúmes do Seth serão o pretexto ideal para me
expulsar. Não faça o jogo dele. Deixe-me ir lá acima, deixe-me encontrar-
me com os tripulantes de Phanes, deixe-me ver os extraterrestres. Deixe-me
perceber se a inteligência e a consciência são acidentes ou desígnios. Deixe-
me realizar o meu sonho. Não mo roube. Por favor, não mo roube.”

O português hesitou. O seu dever primeiro era com a missão, no fundo
com a humanidade. Custasse o que custasse, tinha a responsabilidade de
fazer o possível para garantir o êxito da missão. A presença na equipe de



uma pessoa doente, e com uma doença terminal, constituía um risco. O seu
dever era comunicar imediatamente a Billy e a Seth o que sabia sobre o
estado de saúde de Emese. Eles que tomassem a decisão de a substituir ou
não. A escolha seria do diretor da missão e do chefe científico, não sua.

No entanto...
Como poderia ignorar as razões dela? Aquela missão era o sonho de

uma vida inteira e, embora estivesse doente, a verdade é que Emese
permaneceria sem sintomas durante o período da missão. Se a sua
disponibilidade física não era afetada, que perigo poderia haver? Por outro
lado, existia realmente uma boa hipótese de ela ser expulsa da missão, não
por constituir uma ameaça ao projeto, mas por ter rejeitado os avanços de
Seth. Além disso, se estava condenada, mais facilmente dominaria o medo
no momento em que tivessem de defrontar os russos. Isso torná-la-ia mais
eficiente. Considerando todos estes elementos, conseguiria mesmo roubar-
lhe o sonho? Teria coragem para tal?

Pousou a mão sobre o ombro dela e esboçou um sorriso tímido, a razão
vencida pelo coração.

“Nada direi.”
Ao ouvir estas palavras, Emese abraçou-o.
“Obrigada, Tomás”, disse ela com ardor, a cabeça encostada ao pescoço

dele. “Nunca esquecerei.”
“Você merece.”
A húngara recuou e fitou-o, ardente. O toque no corpo quente e

ofegante de Emese deixou Tomás inebriado, mais ainda por sentir que ela o
convidava. Recorrendo ao que lhe restava de força de vontade, o português
desprendeu-se dela, deu meia volta e saiu do quarto quase em pânico com a
possibilidade de ceder à tentação.



LXI

Logo que saiu do quarto de Emese, e dando seguimento às instruções
acabadas de transmitir pela comunicação interna do edifício, Tomás dirigiu-
se ao ginásio para fazer o check-up final. Havia dois médicos a atender os
astronautas e um deles mediu-lhe as pulsações e a pressão arterial, depois
verificou a garganta e os ouvidos e por fim auscultou-lhe os pulmões,
enquanto o outro fazia o mesmo a Frenchie. Nada de muito sofisticado, até
porque não era numa altura daquelas que se levavam a cabo testes médicos
aprofundados.

“Parece tudo bem”, concluiu o médico. “O próximo.”
O próximo era Seth. Tomás foi vestir-se e acomodou-se nas cadeiras do

átrio à espera que os exames de todos os companheiros terminassem. A
última a comparecer no ginásio foi Emese, que ao entrar para o exame
passou por ele e atirou-lhe um olhar comprometido.

Os elementos da Missão Phanes foram-se juntando no átrio à medida
que completavam o exame médico. Enquanto aguardavam que a húngara
terminasse o seu check-up, Duck abeirou-se da janela e observou um jipe a
cruzar a pista em direção à plataforma de lançamento.

“A Equipa de Inspeção Final já vai a caminho”, constatou o
comandante. “Esperemos que confirmem que o Atlantis está mesmo em
condições de partir.”

O português levantou-se do seu lugar e foi ter com ele à janela para
observar o jipe.

“E se não estiver?”
“Em condições normais, o lançamento seria suspenso.”
“Acha que isso pode mesmo acontecer?”
Depois de uma hesitação, Duck abanou a cabeça.
“Não”, reconheceu. “Phanes não esperará por nós. Nem os russos. O

lançamento não pode ser suspenso em circunstância nenhuma.”
“Está dizendo que se o Atlantis não tiver a segurança garantida teremos

de decolar assim mesmo?”



“Receio que sim, Tom. Eu sei que é perigoso, mas não nos podemos dar
ao luxo de falhar o encontro. Apesar do risco, tem de ser feito.”

A perspectiva não agradava a ninguém e um silêncio sepulcral abateu-se
sobre os astronautas. Era normal as descolagens dos space shuttles serem
adiadas devido a problemas técnicos de última hora. Uma decisão prévia de
ignorar qualquer alerta e forçar o lançamento a todo o custo não constituía
um bom augúrio. Os riscos associados à missão, todos sabiam, excediam o
razoável. Porém, não podiam fazer nada. Os dados estavam lançados.

Emese levou dez minutos a emergir do ginásio. Ao vê-la, Duck
consultou o relógio.

“T menos três horas e trinta minutos”, constatou, girando sobre os
calcanhares e dirigindo-se à porta. “Vamos. Temos de ir ao briefing final.”

Os astronautas encaminharam-se para a sala de conferências do Edifício
Neil Armstrong e instalaram-se nas cadeiras. Dada a confidencialidade em
torno de alguns aspectos da missão, designadamente a parte militar, a lista
de presenças era mínima; em bom rigor, reduzia-se ao diretor de
lançamento, que faria a contagem final, e ao diretor dos serviços de
meteorologia. Ao contrário do habitual, mais ninguém fora autorizado a
estar presente.

Foi o meteorologista que conduziu a parte inicial do briefing.
“As condições sobre o cabo Kennedy são quase perfeitas”, indicou ele

diante das últimas imagens de satélite projetadas na tela da sala de
conferências. “Há no entanto mau tempo previsto para Dacar, o que poderá
complicar uma aterragem de emergência. Aconselharia uma pista
alternativa como primeira opção.”

O diretor de lançamento contemplou a fotografia que mostrava as
nuvens a acumularem-se sobre a capital do Senegal.

“Houston já sabe disto?”
“Estão neste momento a ser informados.”
Duck levantou a mão para falar.
“Qual a melhor opção?”
O meteorologista mudou a imagem na tela para a última foto de satélite

que mostrava uma base aérea na Espanha.
“O tempo em Moron está bom. Apesar de haver nuvens a Norte, a

pressão atmosférica permanece alta pelo que não prevejo que as nuvens
desçam. Diria que é urna boa alternativa.”

O diretor de lançamento fez uma anotação no seu bloco de notas.



“Então vou sugerir a Houston que Moron seja a primeira escolha em
caso de necessidade de abortar a missão.”

Considerando as imagens de satélite, depressa se tornou claro que não
seria pelo estado do tempo que a Missão Phanes correria riscos. Terminada
a apresentação meteorológica, e em função das necessidades de
confidencialidade associadas à missão, os dois diretores da NASA
abandonaram a sala.

Duck sentou-se então ao computador e assumiu o comando da reunião.
Estabeleceu ligação via satélite com Houston, usando uma linha encriptada,
e em dois minutos a figura de Billy Gibbons encheu a tela. Depois de
começar por dar algumas informações de natureza técnica e operacional, o
diretor da missão entrou nas questões mais sensíveis.

“Quando chegarem lá em cima, sua prioridade é o encontro com
Delta”, lembrou. “O lançamento decorreu ontem e foi muito discreto.
Felizmente ninguém se apercebeu de nada. Delta já está em órbita e é o
primeiro objetivo da missão.”

“O que se passa com a Operação Azul?”, quis saber Duck, sempre
preocupado com os aspectos militares. “Esse assunto é absolutamente
prioritário, como deve compreender.”

A referência à Operação Azul, o nome de código da ação que os F-35
Lightning iriam lançar contra a Soyuz russa, deixou Billy incomodado. Por
razões evidentes, o raide ao cosmódromo de Plesetsk constituía matéria de
confidencialidade máxima e não podia ser abordado abertamente, mesmo
numa linha encriptada de alta segurança como aquela que usavam nesse
momento.

“Não posso dar detalhes”, retorquiu o diretor da missão. “Mas por uma
questão de segurança só será desencadeada depois de vocês entrarem em
órbita.”

Os russos tinham anunciado publicamente que a sua nave seria lançada
para o espaço na manhã do dia seguinte, véspera da passagem de Phanes
perto da Terra, o que significava que o raide teria de ser levado a cabo nas
doze horas seguintes.

“Quando teremos notícias?”
“Logo que as haja. Ser-vos-ão transmitidas num boletim meteorológico

sobre o estado do tempo no cabo Kennedy. Céu azul no caso de sucesso,
temporal no caso de fracasso.”

A resposta evasiva não satisfez Duck.



“Ouça, Billy, estamos a R menos dois do encontro com Phanes”,
recordou, numa referência aos dois dias que faltavam para o rendez-vous
com a nave extraterrestre. “Quanto mais depressa tivermos informação
sobre o que nos espera, melhor.”

“Eu sei, folks, mas neste momento não posso dizer mais do que isto”,
rematou Billy em jeito de conclusão. “Esperemos pelo melhor, mas
preparemo-nos para o pior.”

Nada mais havia de fato a dizer sobre aquele assunto. Depois de
algumas palavras finais para sublinhar de novo a importância histórica da
missão, Billy desejou-lhes boa sorte e a ligação foi dada por concluída. A
imagem do diretor da missão na tela desfez-se e o silêncio impôs-se na sala
de conferências. O briefing final estava terminado.

Os astronautas levantaram-se dos seus lugares, cientes de que o tempo
escasseava e ainda havia coisas para fazer. Teriam de vestir os fatos de
astronauta, o que não era uma tarefa tão simples como isso, e depois
chegaria a hora de se dirigirem à plataforma de lançamento. Seriam esses os
seus últimos atos na Terra.

Duck voltou a consultar o relógio.
“T menos três horas e dez minutos.”
O tempo acelerava.



LXII

A noite já caíra sobre a Florida e a única coisa visível no horizonte,
destacando-se ao longe sobre o fundo negro do mar e do céu como uma
catedral ricamente iluminada, era o enorme vulto branco do Atlantis.
Abandonando a janela diante da qual por alguns momentos se imobilizara
para observar a nave que o levaria para o espaço, Tomás encaminhou-se
com o seu grupo para a saída do edifício de alojamento dos astronautas.

Uma enorme ovação acolheu-os quando apareceram cá fora; era um
grande grupo da equipe da NASA, da ESA e da NSCA que se juntara na
pista para se despedir. E tratava-se apenas de uma amostra. Tinham visto na
televisão notícias de que mais de duzentas mil pessoas convergiam para a
costa espacial, como era conhecido na América o pedaço de costa da
Florida onde se situava o cabo Kennedy, para observar o lançamento ao
vivo. Havia também mais de dez mil jornalistas provenientes de todo o
mundo.

No momento em que pisaram a pista, muitas pessoas bateram palmas,
outras lançaram encorajamentos, todas sorriam.

“Boa sorte!”
“Coragem!”
Os astronautas acenaram de volta e forçaram um sorriso na direção dos

técnicos e dos administradores das três agências espaciais envolvidas na
missão, fingindo-se confiantes e destemidos, e fizeram o mesmo na direção
das câmeras de televisão. Quem os visse pensaria que iam apenas dar um
passeio ao outro lado da rua. Tudo encenação. A verdade é que Tomás se
sentia assustado. Muito assustado. Em bom rigor, tremia de medo e tinha as
pernas bambas.

Espreitou o céu para tentar vislumbrar as estrelas, mas as luzes dos
holofotes que iluminavam a pista para permitir que as televisões
transmitissem em direto a decolagem para o mundo inteiro eram demasiado
brilhantes e ofuscavam os ténues pontos luminosos no firmamento noturno.
O som dos rotores dos helicópteros que sobrevoavam o cabo Kennedy
enchia o ar de vibração e o português experimentou nesse instante uma



sensação de irrealidade; tinha a impressão de viver um filme, como se toda
aquela grandiosidade constituísse o cenário de uma fita épica na qual ele
não passava de um ator involuntário. Nada daquilo parecia real.

“Por aqui”, indicou um dos funcionários da NASA. “Entrem na
Astrovan, por favor.”

Os astronautas encaminharam-se para o miniônibus que
tradicionalmente levava as tripulações para as plataformas de lançamento e
entraram. Fazia frio no interior, devido à ação do ar condicionado; na
Florida, tal como no Texas, havia pelos vistos o mau hábito de manter os
aparelhos na potência máxima. Seria possível que aquela gente nunca
tivesse frio?

Logo que a equipe da Missão Phanes se instalou, o veículo arrancou.
Nervoso, Tomás espreitou pela janela e quase instintivamente procurou o
Atlantis, como se quisesse certificar-se de que o shuttle estava mesmo
preparado e não os deixaria ficar mal. Descobriu a nave no lado direito,
plantada no Pad 39A, justamente a plataforma onde em 1969 a Apollo XI
decolara para levar Neil Armstrong à Lua. Chegara a sua vez de partir numa
missão histórica, pensou o historiador, sentindo um arrepio de emoção e
também de frio percorrê-lo.

À medida que a Astrovan avançava, passando por sucessivos
checkpoints de segurança onde os guardas acenavam e faziam sinais de
encorajamento com os polegares voltados para cima, o space shuttle ia-se
tornando maior. A nave estava ensanduichada entre os seus dois foguetes
brancos, os poderosos SRB, e no meio, como uma barriga gigante,
encontrava-se o enorme tanque laranja de combustível carregado de
oxigênio e hidrogênio líquidos.

A viatura passou por carros de bombeiros, ambulâncias e camiões com
as tripulações equipadas com fatos prateados e a postos perto da plataforma
de lançamento. Tomás sabia que na altura da decolagem estas equipes se
recolheriam para um Bunker nas proximidades, de onde sairiam para
acorrer em caso de emergência. Não se pode dizer que a visão o enchesse
de confiança. A presença das equipes de socorro sublinhava o enorme
perigo que representava a decolagem de uma nave espacial, realidade que
os astronautas dispensariam que lhes fosse recordada tão ostensivamente
em momentos tensos como aquele.

A Astrovan imobilizou-se junto à base do space shuttle e a porta abriu-
se com um zumbido eléctrico. Sem pronunciarem uma palavra, os



astronautas desceram para o exterior. O último a sair foi Tomás. Pisou o
alcatrão da pista e, tal como os companheiros, levantou os olhos assustados
para o Atlantis, iluminado como um monumento, os focos de luz assentes
no chão; dir-se-ia um monstro adormecido.

“Jeez!”, murmurou Seth, estarrecido. “Olhem-me só para isto...”
Yao Jingming abanava a cabeça, igualmente impressionado.
“Wah!”
Do conjunto do shuttle com os foguetes e o tanque saíam, como

ronronares ameaçadores, sons estranhos e intimidantes; eram gases a
assobiar e metais a ranger, provavelmente por causa do frio do combustível.
Só temperaturas muito baixas podiam manter o hidrogênio e o oxigênio no
estado líquido; ali eram conservados a mais de duzentos graus Celsius
abaixo de zero. Havia alguns técnicos a moverem-se de um lado para o
outro, procedendo em silêncio aos últimos ajustamentos.

O português engoliu em seco, esmagado pela imponência da visão. O
monstro em breve despertaria. Depois desencadear-se-ia um verdadeiro
inferno e em alguns minutos, breves mas violentos, a nave seria projetada
para órbita com Tomás e os companheiros fechados lá dentro. A verdadeira
dimensão do empreendimento assentou nele como uma sombra opressora e
o pânico apertou-lhe o estômago. Como era possível que se tivesse metido
naquilo? Estaria louco? Daí a pouco iam enfiá-lo naquele engenho, amarrá-
lo a um assento e, com o veículo assente sobre verdadeiras bombas,
tencionavam atirá-lo para o espaço numa sucessão de explosões
controladas. Nunca na vida se sentira tão assustado. O medo que lhe enchia
a alma era tão grande que teve vontade de vomitar. Dominou-se.

Ainda fantasiou meter-se de novo na Astrovan e fugir dali enquanto
podia, mas a viatura já se tinha ido embora. Considerou a alternativa de
desatar a correr pela pista fora. A vergonha mais uma vez reteve-o. A
vergonha e o fatalismo. O que tivesse de acontecer aconteceria. Além do
mais, acreditava que o medo não se devia exibir, por uma questão de
orgulho mas também de princípio, pelo que estava determinado a não fazer
má figura. Poderiam chamar-lhe parvo, mas nunca lhe chamariam medricas.
Se os seus antepassados tinham desbravado os três grandes oceanos e
descoberto o Brasil e o caminho marítimo para a Índia e chegado à China,
ao Japão e à Austrália e dado a primeira volta à Terra e só não tinham ido
até onde já não havia mais para ir, ele estaria à altura deles.

Foi a voz de Duck que o arrancou da letargia.



“T menos duas horas e quarenta”, anunciou o comandante. “Temos de
subir.”

Com as pernas a tremerem de pavor, e sentindo-se como um cordeiro a
encaminhar-se obedientemente para o matadouro, Tomás seguiu o grupo e
meteu-se no elevador da torre de lançamento, a Mobile Launch Platform, ou
MLP no jargão da NASA. O ascensor era grande, mas parecia uma jaula
metálica. Subiram os sessenta metros em silêncio. O nervosismo tornara-se
palpável no grupo e cada astronauta estava mergulhado nos seus
pensamentos e evitava trocar olhares com os outros.

Quando a porta se abriu depararam-se com vários técnicos da agência
espacial americana à sua espera, todos vestidos com macacões brancos com
logotipos da NASA.

“Ultimo quarto de banho na Terra”, anunciou um dos técnicos. “Quem
quer aproveitar?”

Como condenados a quem fora concedido um derradeiro desejo,
ninguém dispensou a oportunidade. Apesar de estarem em T menos duas
horas e trinta e cinco minutos, sabiam que a contagem poderia ser suspensa
por qualquer motivo e ficariam várias horas dentro do space shuttle à espera
do grande momento sem poderem ir ao quarto de banho e a dependerem do
preservativo ligado à algália. Não se tratava de uma perspectiva simpática;
Tomás nem tinha a certeza de ter afixado bem a maldita coisa e corria o
risco de urinar dentro do fato. Além do mais, o desvio constituía uma
oportunidade de descomprimir e de adiarem a entrada no Atlantis alguns
instantes.

O quarto de banho no topo da plataforma era minúsculo e a retrete
transformara-se num esgoto fedorento que misturava urina, fezes e papel
higiênico usado. As canalizações haviam sido cortadas horas antes, devido
ao protocolo da decolagem, e os técnicos que ali trabalhavam não tinham
alternativa que não fosse utilizar aquelas instalações sem puxar o
autoclismo.

Depois de aliviar a bexiga uma derradeira vez, Tomás regressou ao
exterior e pôs-se na fila. Os técnicos estavam já a levar os astronautas um a
um para o interior da nave espacial através da plataforma instalada entre a
torre de lançamento e o Atlantis.

Quando chegou a sua vez, dois técnicos abeiraram-se dele.
“Pronto?”
“Sim.”



Pegaram-lhe pelos braços e conduziram-no a uma antecâmera branca,
de onde foi levado para a escotilha. Tomás fechou os olhos e inspirou
fundo, enchendo uma última vez os pulmões com o oxigênio da Terra. A
seguir acocorou-se e entrou de gatas no shuttle pelo mid-deck.

Fazia frio lá dentro. Como o Atlantis estava posicionado na vertical, o
nariz para cima e a cauda em baixo, as paredes com os instrumentos eram o
chão. Uma vez que não podiam pisar os instrumentos, haviam sido
instaladas plataformas amovíveis sobre as paredes. Guiado pelos técnicos
do MLP, Tomás calcorreou estas plataformas.

Pelas vozes que vinham de cima, constatou que Duck, Frenchie e Seth
se encontravam já instalados no flight deck, mas o historiador, na qualidade
de especialista de carga, foi encaminhado para um dos lugares do mid-deck.
Os assentos, formados por duas peças de aço plano e com apenas uma
almofada fina, eram duros e desconfortáveis. Olhou em volta e confirmou
que não havia janelas no mid-deck. Não poderia ver a decolagem. Era pena.
Ou talvez fosse melhor assim.

Um dos técnicos apertou-lhe os cintos, ligou-lhe os fios de
intercomunicação e fixou-lhe o capacete ao traje de astronauta. Depois deu-
lhe uma palmada no ombro e sorriu.

“All set”, disse. “Tudo a postos.”
Os técnicos afastaram-se e Tomás verificou os níveis de oxigênio e

todos os dispositivos do fato. Parecia tudo em ordem. Voltou a olhar em
redor e sentiu-se familiarizado com o que via; era igual ao que encontrara
nas simulações dos SMS em Houston, com a diferença de que ali não havia
a menor sujidade; o interior da nave brilhava e tudo parecia novo.

Os homens voltaram minutos mais tarde com Emese e depois com Yao,
sentando-os ao lado do português. De todas as vezes repetiram os mesmos
procedimentos, lentos e precisos. Como o astronauta chinês era o último, a
sua instalação concluiu o longo processo. Os técnicos inspecionaram uma
derradeira vez os dispositivos dos especialistas de missão e de carga,
verificando que estava tudo bem, e quando se deram por satisfeitos
endireitaram-se, o trabalho terminado.

“Good luck, fellas!”, disse um deles. “Boa sorte, rapazes!”
“Vão e voltem em segurança, ouviram?”, acrescentou o outro. “Depois

venham aqui ao cabo Kennedy e contem-nos tudo, não se esqueçam.”
Os astronautas agradeceram e prometeram regressar, escondendo o

medo que lhes apertava os estômagos e lhes transformava as pernas em



geleia, e viram os técnicos darem meia volta e afastarem-se. Os homens da
NASA acenaram-lhes uma última vez quando chegaram à escotilha e por
fim deslizaram lá para fora, deixando os tripulantes da Missão Phanes sós e
com a impressão de terem sido encerrados num sarcófago gigante. O último
barulho que ouviram foi o da escotilha a ser selada.

A seguir sentiram os ouvidos estalar, sinal de que a cabine estava a ser
pressurizada, e depois veio o silêncio. Tomás esticou o pescoço para cima e
percebeu que conseguia ver o céu negro através de parte de uma janela
situada acima dele, no flight deck. Emese consultou o relógio.

“T menos hora e meia.”
Começara a espera.



LXIII

A voz monocórdica do diretor de lançamentos do Centro de Controlo de
Lançamentos, no cabo Kennedy, encheu os intercomunicadores com uma
frieza reconfortante, como se um autômato estivesse ao comando das
operações e constituísse a garantia de que tudo iria funcionar com a
precisão do mecanismo de um relógio.

“T menos cinco minutos”, anunciou. “Atlantis, vamos para o início do
APU.”

“Roger, Kennedy”, confirmou Duck no flight deck do Atlantis. “Bombas
ligadas.”

O comandante devia ter carregado nesse momento nos botões das três
bombas hidráulicas porque o shuttle começou a vibrar ligeiramente. Era o
primeiro sinal de vida da nave espacial e o súbito despertar fez o coração de
Tomás dar um salto e começar a bater com força.

O português passara a última hora e meia a combater a pressão na
bexiga, pois a inclinação vertical do Atlantis no Pad 39A obrigava os
astronautas a terem as pernas viradas para cima, o que empurrava os fluidos
para a bexiga. Claro que Tomás poderia ter usado a algália, mas continuava
a não confiar nas suas habilidades com o preservativo e receava urinar fora
do dispositivo, inundando o interior do traje espacial com urina. Não seria
agradável, de maneira que fez um esforço para se conter.

“Atlantis, teste do sistema de controle de voo.”
“Roger, Kennedy.”
O space shuttle estremeceu. O teste implicava um ensaio em força,

embora ainda sem os foguetes. Os indicadores dos mostradores reagiram,
saltando para níveis médios, e depois acabaram por morrer.

“Atlantis, teste bem-sucedido.”
Perante a proximidade da contagem decrescente, Tomás perguntava-se

se não teria procedido mal em reter os fluidos durante tanto tempo e se o
medo da decolagem não o faria urinar-se. Mas que mal haveria nisso?,
interrogou-se a seguir, relativizando as coisas. No final de contas tinha a
algália do UCD, o sistema de recolha de resíduos líquidos. O pior que lhe



poderia acontecer era o preservativo estar mal fixado e a urina passear-lhe
dentro do fato. Não seria confortável, de fato, mas sobreviveria.
Considerando que se encontrava sentado sobre duas potentes bombas e um
reservatório de oxigênio e hidrogênio líquido, urinar-se seria a menor das
suas preocupações.

“T menos noventa segundos e a contar”, disse a voz do cabo Kennedy.
“Todos os sistemas dão partida.”

Os astronautas fecharam os visores dos capacetes enquanto pela
intercomunicação o diretor de lançamento questionava um a um os
responsáveis pelos múltiplos sistemas e todos iam respondendo
sucessivamente “go”, dando assim luz verde à decolagem.

“T menos sessenta segundos e a contar. Preparem-se para o início da
autossequência.”

Sentindo o grande momento aproximar-se, Tomás engoliu em seco.
Sabia que mesmo que houvesse problemas a partida não seria adiada, pois
Phanes não esperaria por eles e era imperativo não falharem a janela de
decolagem. Começou a suspeitar que as suas batidas cardíacas eram por
esta altura escutadas por todo o mid-deck como um batuque africano ou um
baterista de uma banda de rock em solo. Apercebeu-se de que Emese se
mexia ao lado dele e viu a mão dela pousar sobre a sua; pensou que a
húngara tinha realmente ouvido o seu coração, mas depressa constatou que
ela tremia descontroladamente e buscava conforto.

“Boa sorte!”, murmurou Emese numa voz fraca pelo intercomunicador.
“Agora... agora é que é!”

“Vai correr tudo bem, caros colegas!”, soltou Yao do outro lado,
evidentemente com menos confiança do que queria aparentar. “Vemo-nos lá
em cima!”

“T menos trinta e um segundos”, comunicou o diretor do lançamento.
“Ligar a autossequência.”

A ordem significava que o controle da operação era transferido para os
computadores de bordo do Atlantis. Não sentiram nada de especial e Tomás
manteve-se expectante, atento ao mais pequeno barulho. O shuttle, no
entanto, apenas registava uma ligeira vibração, produto da ação das três
bombas hidráulicas.

“T menos vinte segundos. Dezanove... dezoito... dezessete..."
Aterrorizado, Tomás perdeu o controle da bexiga e sentiu a urina

esvaziar-se do ventre.



“... dezesseis... quinze... quatorze...”
Teria o preservativo funcionado? Estariam os fluidos se encaminhando

para a algália? Ou se espalhavam já pelo interior do traje espacial?
“... treze... doze... onze...”
Em breve saberia, se é que, considerando o que se estava a passar, isso

alguma vez chegaria a interessar.
“T menos dez segundos. Ligar o motor principal.”
O Atlantis deu uma primeira sacudidela. As válvulas tinham acabado de

se abrir e as bombas-turbo entraram em ação, atirando milhares de litros de
combustível por segundo para as três câmaras de combustão.

“…Nove...”
Com o coração a ribombar de medo, o português sabia que aquilo era

apenas um aperitivo e que seria dentro de instantes, precisamente ao T
menos seis segundos, que o processo se tornaria muito violento.

“... oito...”
Os instrumentos no painel diante de Tomás exibiam os mostradores aos

saltos, indicando um aumento súbito na pressão.
“... sete...”
O combustível corria já a toda a velocidade para os motores até atingir o

ponto fatídico. E esse ponto chegou.
“... seis. Ligar a sequência de ignição.”
O space shuttle sacudiu-se com enorme brutalidade. Um rugido quase

ensurdecedor irrompeu na cabine, sinal de que os motores da nave espacial
tinham nesse momento sido ligados. Se não fossem os ganchos que
mantinham o Atlantis preso à plataforma de lançamento, o shuttle teria
arrancado.

“…Cinco...”
Apesar de ter os ouvidos protegidos pelo capacete, Tomás sentia-se

como se estivesse num concerto de heavy metal ao lado de um alto-falante
gigantesco com o volume no máximo. Pensou em Maria Flor e na mãe.

“...quatro...”
A trepidação era brutal; dava-lhe a impressão de que estavam dentro de

um automóvel a acelerar a cem quilômetros por hora aos solavancos sobre
as barras transversais dos carris dos caminhos de ferro. Para que se fora ele
meter naquela loucura, ainda por cima com tanto medo de voar?

“...três...”



Trocou um olhar de pânico com Emese, como se lhe perguntasse se
aquelas sacudidelas violentas eram mesmo normais e se a nave espacial não
se iria desconjuntar ou até explodir.

“...dois...”
Se as coisas eram assim apenas com os motores da nave ligados, o que

aconteceria daí a dois segundos, quando ocorresse a ignição dos foguetes
SRB, muito mais poderosos que os do shuttle?

“...um...”
Era agora era agora era agora.
Foi como se o tempo tivesse acelerado até de repente se suspender e

parar.
Parar.
“Ignição e decolagem.”



LXIV

Uma chicotada brutal esmagou Tomás contra o assento, como se uma
mão imensa o comprimisse para trás e o peso do seu corpo tivesse
duplicado de um instante para o outro. Os ganchos que prendiam o Atlantis
rebentaram no momento da ignição e, como uma besta em fúria
subitamente à solta, o space shuttle rugiu e saiu disparado, erguendo-se no
ar com toda a força de impulsão dos seus motores, e sobretudo dos muito
mais poderosos foguetes SRB, que acabavam de ser ligados.

“Houston”, chamou Duck. “Atlantis em movimento.”
O Centro de Controlo de Lançamentos, no cabo Kennedy, que estava

encarregado da contagem decrescente ao longo dos três últimos dias até ali,
transferira a responsabilidade pela operação para o Centro de Controlo de
Missão, em Houston, no momento da decolagem. Seria daí em diante o
Johnson Space Center a assumir o comando até o shuttle regressar, e foi
Billy Gibbons, na sua qualidade de diretor da missão, que respondeu à
chamada do comandante da nave espacial.

“Roger, movimento, Atlantis.”
O português nunca imaginara que a decolagem fosse tão violenta. Vista

da televisão, a partida de um shuttle parecia inicialmente lenta, quase como
se o foguete se elevasse com preguiça e estivesse ainda a tomar balanço
para enfim romper pelo firmamento e ganhar progressivamente rapidez,
mas dentro da nave percebia-se que não era assim. A velocidade revelou-se
espantosamente grande desde o primeiro momento e aumentava a cada
segundo que passava; em apenas quatro segundos tinham chegado aos cento
e cinquenta quilômetros por hora. Com a subida crescera o barulho e a
trepidação, embora esta não fosse tão violenta que o impedisse de ver os
mostradores diante dele e aquele não fosse tão alto que o impedisse de ouvir
as intercomunicações entre o comandante e o Controlo de Missão.

Dez segundos de voo.
“Houston”, voltou Duck a chamar. “Atlantis no programa.”
“Roger; Atlantis. No programa.”



O comandante acabara de comunicar que a nave espacial seguia no
azimute de lançamento correto, coisa que o Controlo de Missão já sabia
pois estava a acompanhar tudo com os dados fornecidos instantaneamente
pelos computadores. Tomás tinha noção de que na verdade a comunicação
servia mais para testar a ligação entre o shuttle e Houston do que para
transmitir informação útil.

A vibração intensificou-se à medida que o Atlantis ganhou velocidade,
até que a nave cruzou a barreira do som. As ondas de choque repercutiam-
se por toda a estrutura, sacudindo-a como uma máquina de fazer batidos, e
Tomás, com as bochechas comprimidas, sentiu o seu próprio assento de aço
gemer. Parecia-lhe espantoso que, com sacudidelas tão brutais, o shuttle
ainda não se tivesse desconjuntado. A sua flexibilidade era incrível.

Quarenta segundos de voo.
“Atlantis, motores reduzidos.”
A vibração tornara-se demasiado forte, devido à velocidade crescente

numa zona onde a atmosfera permanecia espessa, e os efeitos
aerodinâmicos ameaçavam a integridade estrutural do aparelho, e fora por
essa razão que o Controlo de Missão comunicara que o piloto automático da
nave reduzira momentaneamente a potência dos motores. A aceleração
abrandou e a agitação, embora mantendo-se forte, não se acentuou; na
verdade parecia até ter diminuído ligeiramente.

Um minuto e dez segundos de voo.
“Atlantis, motores a toda a força.'”
O que Houston acabava de anunciar era que tinham entrado nas

camadas mais finas da atmosfera e a potência total dos motores do Atlantis
fora restabelecida. Isso foi de resto imediatamente sentido pelos
astronautas, pois a passagem para a potência máxima gerou uma nova
aceleração que os comprimiu outra vez contra o aço dos assentos. Tomás
tentou levantar o braço e foi como se estivesse a erguer halteres; tinha a
impressão de que alguém se sentara sobre o seu peito e a respiração tornou-
se difícil. Os próprios movimentos da cabeça para consultar os mostradores
à sua frente exigiram um esforço enorme.

A preocupação do português, todavia, eram sobretudo os dois temíveis
foguetes SRB, que consumiam cinco toneladas de combustível por
segundo. Se alguma coisa corresse mal, não havia maneira de os desligar;
uma vez a ignição dada, o combustível teria de ser consumido até o fim.



Isso significava que estavam a ser projetados para o espaço por uma série
de explosões controladas mas de certo modo incontroláveis.

“Houston, P-C a menos de cinquenta.”
A comunicação de Duck preocupou Tomás, sobretudo porque constatou

que os mostradores à frente dele indicavam que a pressão da câmara dentro
dos SRB tinha caído para menos de cinquenta libras por polegada quadrada,
conforme comunicava o sistema de medição do shuttle e era confirmado
verbalmente pelo comandante. Olhou para Emese, tentando perceber
através do visor se ela estava preocupada, e espreitou a janela do flight deck
para ver se se apercebia de alguma anomalia. Nesse preciso momento um
estrondo brutal sacudiu o Atlantis no ar e uma labareda vermelha lambeu a
janela acima deles.

Uma detonação.
“O que é isto?”
Como em resposta, a nave espacial perdeu velocidade. A aceleração

desceu bruscamente de 2,5G para 0,9G, e um silêncio súbito abateu-se
sobre o Atlantis. As batidas cardíacas do português tornaram-se
incontroláveis. O que estava a acontecer? Teriam os motores parado? O
space shuttle perdera força e, concluiu ele com horror, em breve seria
interrompida a ascensão e cairiam.

“Foram os foguetes!”, disse a húngara pela intercomunicação.
“Perdemos os foguetes!”

“O quê?!”
“Os foguetes separaram-se.”
“Os SRB?”
“Sim, já cumpriram a sua função e foram ejectados. Agora só voamos

com o motor do Atlantis.”
Tomás continuou a não perceber o sentido do que se passava.
“O que quer isso dizer? Vamos cair?”
“Não. Tudo decorre como previsto.”
“Então e a explosão?” Apontou para a janela do flight deck. “E as

chamas lá fora?”
“A ejeção é feita com explosivos”, explicou ela. “Está tudo correndo

bem, fique descansado.”
“Com... com certeza?”
“Sim. Olhe aqui.”



Emese apontou para os mostradores que registavam o comportamento
dos motores e nenhuma luz vermelha se acendera. Com efeito, estava tudo
normal. Além do mais, o canal de comunicação com Houston permanecia
tranquilo, o que confirmava que não havia problema; se houvesse, as
ligações rádio estariam frenéticas. Por último, e talvez o mais importante, a
trepidação quase terminara.

Tomás bufou de alívio.
“Ah, bom.”
O rádio voltou a estralejar.
“Atlantis, performance nominal.”
“Roger, Houston. Performance nominal.”
O Controlo de Missão acabara de informar que, uma vez ejetados os

foguetes, o comportamento dos motores do shuttle estava dentro dos
parâmetros previstos. Boas notícias. Além disso não teriam de adotar
procedimentos de emergência para aumentar a potência dos motores e
corrigir qualquer desvio de rota.

Quando os efeitos da gravidade terrestre se tornaram mais ténues e o
Atlantis ficou mais leve devido ao rápido consumo de combustível, a
velocidade foi-se intensificando gradualmente e o mesmo aconteceu com a
pressão sobre o corpo dos astronautas. A aceleração deveria estar a
provocar nessa altura de novo uma força superior a 2G e isso era sentido
sem subtilezas por todos os que iam a bordo. Parecia que cada molécula dos
seus corpos mais do que duplicara de peso, como se se tivessem
transformado em chumbo, pregando-os com mil pregos aos assentos. No
entanto, e porque a atmosfera exterior já era muito menos densa, as
vibrações diminuíram e o barulho quase desapareceu. A cavalgada tornara-
se de um momento para o outro surpreendentemente tranquila, como se o
shuttle se tivesse transformado numa nave movida a energia eléctrica.

Dois minutos e quinze segundos de voo.
“Atlantis, dois motores Moron.”
“Roger, Houston. Moron acessível.”
Houston acabara de anunciar que se abrira a janela transatlântica para

abortar a missão. Ou seja, o space shuttle já ia suficientemente depressa e
alto para em caso de necessidade ser capaz de atravessar o Atlântico com
apenas dois motores e em trinta e cinco minutos fazer uma aterragem de
emergência numa pista TAL, iniciais de Transatlantic Landing, naquele
caso na base aérea de Moron, em Espanha, ou noutras pistas TAL na



Europa e em África. Fora também colocado pessoal no aeroporto de Dacar
para ajudar os controladores aéreos locais a gerir uma eventual aterragem
do Atlantis. As equipes enviadas para a capital do Senegal iam até munidas
dos passaportes e vistos dos astronautas, prontos para serem usados de
modo a permitir a entrada da tripulação no país caso houvesse aí uma
aterragem de emergência, o que em princípio não deveria acontecer devido
às informações meteorológicas negativas dadas no briefing final antes da
partida. Moron tornara-se a escolha de preferência em caso de necessidade.

“Atlantis, regresso negativo.”
“Roger, Houston. Janela RTLS fechada. Opção TAL.”
A janela RTLS para abortar a missão, aberta no momento do

lançamento, acabara de se fechar. Significava isto que o Atlantis se afastara
tanto da Florida que o regresso ao cabo Kennedy deixara a partir desse
momento de ser possível se algo corresse mal. As pistas de emergência
tinham passado a ser unicamente as TAL.

Cinco minutos e trinta segundos de voo.
“Atlantis, abertura para ATO.”
“Roger, Houston. Opções TAL e ATO.”
O shuttle por esta altura já ia tão alto e com tanta velocidade que se

tinha aberto a janela para, em caso de necessidade de abortar a missão por
falha nos motores, o aparelho poder mesmo assim entrar em órbita ATO,
uma órbita mais baixa do que o previsto, dispondo depois da opção de usar
outros motores auxiliares para ascender à órbita necessária.

Logo que esta comunicação foi feita, Tomás sentiu Emese bater-lhe no
braço e, fazendo um esforço para virar a cabeça apesar dos mais de 2G que
o pregavam ao assento, viu-a fazer figas.

“Estamos quase!”, disse ela, feliz por sobreviverem à parte mais
arriscada da decolagem. “Quase, quase...”

A voz monocórdica do diretor de lançamento voltou a soar nos
intercomunicadores.

“Atlantis, um motor Moron.”
“Roger, Houston. Moron acessível a um motor.”
Aquela era fácil de entender. O shuttle seria a partir desse momento

capaz de chegar à base aérea de Moron com apenas um motor; teria de
haver muito azar para que todos os motores se avariassem, o que na prática
significava que estavam relativamente seguros. Além do mais, a opção ATO



era de longe a mais interessante. Naquela altura apenas em teoria se punha a
opção TAL.

Toda a tripulação começou a respirar com maior distensão. Quando se
chegava àquela fase, o pior já tinha passado.

“Atlantis, vão para MECO.”
Se não estivesse tão nervoso, Tomás teria sorrido. Não, a NASA não os

mandava para o Meco, a famosa praia de nudistas a sul de Lisboa, onde ele
na juventude fora espreitar as mamas das estrangeiras. MECO significava
Main Engine Cut-Off e a comunicação de Houston significava que o shuttle
já ia tão alto e tão depressa que, caso os motores falhassem, já não seria
preciso aterrarem num aeroporto de emergência; entrariam em órbita e, uma
vez aí, resolveriam o problema com toda a calma.

Os mostradores diante dos astronautas no mid-deck iam indicando a
velocidade do Atlantis em milhas. Vinte mil milhas por segundo, vinte e
uma mil, vinte e duas mil. A cada quinze segundos a velocidade aumentava
mil milhas por hora e a aceleração gerava já uma pressão de 3G, o que
levou a um abrandamento dos motores para que a velocidade se tornasse
constante. Ouviram-se gargalhadas nervosas no flight deck e o ambiente no
mid-deck também desanuviara; já eram todos sorrisos.

Oito minutos e trinta e dois segundos.
“Houston, MECO.”
A voz de Duck selou a fase de lançamento. Os motores tinham sido

desligados e o Atlantis entrara em órbita. Foi nesse instante que o shuttle
estremeceu sob o impacto de um som brutal.

Uma explosão.



LXV

Na verdade foram duas detonações.
O som surdo das explosões no exterior fez o Atlantis estremecer mais

uma vez e Tomás, que já se sentia mais calmo após a autêntica montanha-
russa de abanões que fora a decolagem, deu um salto de susto no lugar.

“O que é isto?!”
Foi de novo Emese que o tranquilizou.
“O tanque de combustível", esclareceu ela. “Acabou de ser ejectado.”
“Mas isso não aconteceu há bocado?”
“Há pouco foram os dois foguetes. O tanque veio conosco para órbita e

só agora foi deitado fora. Vai ser destruído ao entrar na atmosfera, de
modo a não constituir um perigo para ninguém lá em baixo.”

Tomás olhou em redor e tudo lhe pareceu tranquilo. Muito tranquilo.
Logo que Duck anunciara MECO, e com excepção das detonações que
ejectaram o tanque de combustível, instalou-se no Atlantis uma serenidade
desconcertante. O português sentiu esfumar-se de um momento para o outro
o enorme peso que desde a decolagem assentara sobre ele, o indício de que
a aceleração cessara. Os mostradores no painel diante do assento indicavam
que o Atlantis voava a quase trinta mil quilômetros por hora, mas era como
se o space shuttle estivesse parado; haviam passado de uma aceleração de
3G para zero G num piscar de olhos, quase por artes mágicas. Os
estremeções terminaram, o silêncio impôs-se; não se ouviam nem os
barulhos da fricção com a atmosfera, nem o som do motor. Nada. Apenas se
escutava o zumbido suave das ventoinhas que arrefeciam o equipamento
eletrônico dentro da nave espacial.

A voz de Duck soou no intercomunicador.
“Houston, vamos para OMS.”
Uma trepidação suave marcou o momento em que os motores do Orbital

Maneuvering System foram ativados, criando uma ligeira aceleração e
guiando a nave espacial ao longo de dois minutos para a órbita final. Uma
vez completado o ajustamento de órbita, os motores foram desligados e o



Atlantis iniciou a sua queda permanente numa inclinação que acompanhava
a curvatura do planeta; caíam, mas não caíam.

Estavam de novo a zero G.
Foi então que o português viu a caneta. Apareceu não percebeu bem

como nem de onde e flutuava no ar dois palmos à direita da cabeça dele. A
seguir apercebeu-se de dois parafusos suspensos por cima e de outros dois
pedaços indefinidos de metal e um pano sujo. Tornou-se evidente que o
ambiente de gravidade zero fizera emergir dos múltiplos recantos do shuttle
pequenos detritos que em terra tinham escapado à atenção do pessoal de
limpeza.

Os cliques dos cintos de Emese e Yao soaram quase em simultâneo e
Tomás viu os companheiros tirarem os capacetes e ascenderem dos seus
lugares, flutuando como se estivessem na água, a exemplo do que sucedera
nos exercícios do Cometa do Vômito; ele com uma agilidade de acrobata,
ela com os cabelos negros esticados à maneira de uma medusa, como se
tivesse uma ventoinha a soprar-lhe na cara.

“Temos muito que fazer”, disse o astronauta chinês depois de
desentorpecer o corpo. “Primeiro vamos desmontar os assentos e depois
teremos de verificar as checklists.”

Imitando os dois parceiros, o historiador tirou o capacete, carregou no
botão do cinto e libertou-se do lugar, experimentando pela primeira vez
diretamente os efeitos da gravidade zero. Impulsionou-se para cima, como
sempre em terra quando se levantava, mas dessa feita saiu disparado em
direção ao tecto e teve de se encolher e proteger-se com os braços para não
bater com a cabeça.

“Ei!”, exclamou, espantado. “Caraças, pareço uma bala!”
Percebeu que daí em diante teria de ser mais cuidadoso com os

movimentos, ou seria como um touro à solta numa loja de porcelanas. Em
bom rigor, e apesar dos exercícios no Cometa do Vômito e na piscina de
Houston que permitiam a adaptação a um ambiente sem gravidade, o que
encontrava no espaço era um pouco diferente do que ensaiara. Os exercícios
no Johnson Space Center proporcionavam aproximações razoáveis, mas não
eram inteiramente fiéis à realidade dos movimentos em órbita. A melhor
maneira de proceder no espaço, percebeu, era fazer movimentos suaves,
impulsionando-se se possível apenas com os dedos; assim não
desencadearia nenhuma catástrofe a bordo.



Só depois de ganhar alguma confiança é que, incapaz de resistir à
tentação, arriscou uma acrobacia. Rodopiou no ar, mas depressa
interrompeu a experiência; teve a impressão de estar parado e de ser a nave,
e não ele, a girar. Era estranho; precisava de tempo para se habituar àquele
efeito.

A primeira tarefa uma vez em órbita foi desmontar os assentos do mid-
deck; já não tinham qualquer utilidade e era preciso libertar o espaço da
principal zona de convívio da nave, que tinha apenas trinta metros
quadrados. A desmontagem revelou-se simples e minutos depois os
astronautas já levavam os assentos para armazenagem no piso inferior.
Como eram de aço, pesavam quase cinquenta quilos cada um, mas naquele
ambiente de gravidade zero pareciam leves como penas. A seguir cada um
dos astronautas verificou a checklist dos procedimentos que lhe competiam
uma vez em órbita e executou as suas tarefas.

Quando terminou a sua parte, Tomás respirou fundo e encarou Emese
pela primeira vez. Notou de imediato que havia algo estranho com ela e
ficou preocupado.

“Sente-se bem?”
“Sim, porquê?”
“A... a sua cara”, indicou ele. “Está estranha.”
“Estranha?”
“Sim. Ficou... sei lá, bolachuda. Não sei explicar, mas parece diferente.

Tem a certeza de que se sente bem?”
Ela soltou uma gargalhada.
“Já se viu ao espelho, Tomás?”
“Eu?”
“Vá ver-se ao espelho. Ande, vá lá.”
O português flutuou até a zona do quarto de banho, onde havia um

pequeno espelho, e fitou a sua imagem refletida. Tal como Emese, tinha o
rosto inchado e enrubescido.

“Que horror!”, exclamou, chocado. “O que é isto?”
A astrobióloga voltou a rir-se.
“Bem-vindo à gravidade zero!”, disse. “Na Terra a gravidade mantém os

fluidos do corpo na parte inferior, sobretudo nas pernas. Mas no espaço é
diferente. Os fluidos espalham-se de forma igual por todo o corpo,
incluindo a cabeça.”

Tomás sacudiu a cabeça, como se se testasse.



“Caramba, tem razão! Sinto a cara inchada como se estivesse pendurado
com os pés para o ar. É desagradável, parece que me subiu o sangue todo à
cabeça.”

“Não se esqueça que em relação à Terra estamos em queda livre. Nós e
a nave, daí que flutuemos de um lado para o outro aqui dentro, como
acontecia no Cometa do Vômito. O sangue sobe-nos à cabeça como subiria
se nos atirássemos de um avião e ficássemos muito tempo a cair. Se reparar
bem, não é só a cabeça. Ora veja o resto.”

Pelo espelho Tomás observou o próprio corpo e constatou que as pernas
se haviam tornado anormalmente magras enquanto o tronco adquirira a
desenvoltura de um halterofilista.

“Ena! Pareço o Tarzan!”
“E eu? Acha-me com ar de Jane?”
Tomás espreitou o corpo da húngara, em particular o peito; estava

igualmente inchado. Em vez de uma halterofilista, no entanto, parecia uma
pin-up.

“De Jane não sei. Mas suspeito que a Playboy pagaria uma boa maquia
por uma fotografia sua.”

Ela estreitou as pálpebras com uma malícia carregada de subentendidos.
“Só me dispo para quem quero...”
Emese não perdia pelos vistos nenhuma oportunidade e o português fez-

se desentendido.
A adaptação ao ambiente de gravidade zero estava a ser mais difícil do

que seria de supor. Tomás passou toda a primeira hora a lutar para manter
os pés voltados para o chão e a cabeça para cima. Só ao fim de algum
tempo a sua mente aceitou que ali no espaço não havia cima nem baixo e
que era tão normal ter os pés voltados para o chão como para o tecto ou
para uma parede lateral, como se fossem moscas.

A configuração dos corpos tornou-se bizarra e o historiador descobriu-
se à conversa com Yao na postura mais estranha que se podia imaginar;
embora Tomás tivesse os pés apontados para o chão, o astronauta chinês
tinha-os voltados para o tecto. As cabeças de ambos estavam juntas mas os
corpos estendiam-se em sentidos opostos, um para um lado e o outro para
outro, e a Tomás pareceu que Yao tinha na cara os olhos em baixo e a boca
em cima.

“E agora?”, quis saber o português, esforçando-se por aceitar que aquela
postura era normal. “O que fazemos?”



“A nossa órbita vai levar-nos a Delta, meu caro amigo. Procederemos
como previsto.”

“Não seria melhor esperarmos pelo resultado do raide ao cosmódromo
de Plesetsk?”, questionou Tomás. “No fim de contas, se a Soyuz for
destruída pelos F-35 não precisaremos dos mísseis, pois não?”

“Delta não tem apenas os mísseis”, recordou Yao. “Não se esqueça de
que, independentemente do raide, precisaremos sempre do combustível
extra que o Delta trouxe para o espaço. O shuttle tem de ter capacidade de
manobra adicional para conseguir acoplar com sucesso a Phanes e o
combustível que ali está é fundamental.”

“Pois, tem razão.”
A grande incógnita era o timing da Operação Azul, o raide a Plesetsk. A

Soyuz deveria ser lançada daí a umas doze horas, de maneira que a operação
dos F-35 Lightning teria de decorrer até lá. Todos os que se encontravam a
bordo esperavam ardentemente que o raide fosse bem-sucedido, pois isso
implicaria que o combate no espaço com a nave russa já não seria
necessário, mas a verdade é que esses acontecimentos em nada dependiam
deles. Teriam de aguardar e sujeitar-se aos resultados da Operação Azul,
quaisquer que eles fossem.

“Segundo os planos, devemos encontrar-nos com Delta daqui a quatro
horas”, acrescentou o chinês, consultando o relógio. “Espero que... que...”

Um soluço interrompeu as palavras de Yao.
“Então?”, assustou-se Tomás. “Sente-se bem?”
“Eu...”
Projetando-se subitamente com os pés contra o tecto, o astronauta

chinês lançou-se na direção de uma gaveta de primeiros socorros, abriu-a
precipitadamente e retirou do interior um saco de plástico, para o qual
projetou a boca. Soltou um som gutural e um líquido amarelado encheu de
repente o saco.

Vomitara.
As náuseas súbitas eram um fenômeno para o qual o português fora

prevenido pelos médicos e pelos colegas. Só atingiam alguns astronautas,
pelo menos a acreditar nas estatísticas, mas eram sempre súbitas, e por essa
razão havia sacos de vômito espalhados por toda a nave.

“Está melhor?”, perguntou Tomás, abeirando-se do companheiro.
“Posso fazer alguma coisa?”

Com ar aliviado, o chinês abanou a cabeça.



“Já... já passou.”
O historiador voltou-se para procurar outro saco de vômito, para o caso

de vir a ser necessário, e sentiu algo quente tocar-lhe a face direita.
Espreitou o espelho e, com um esgar de nojo, constatou que uma esfera
amarela viscosa se lhe colara à cara. Pegou numa esponja e espremeu-a
contra o pedaço de vômito que pelos vistos escapara do saco, absorvendo-a.
Apercebeu-se então de que havia mais esferas a flutuar na cabine, como
berlindes dourados, e um cheiro intenso a ácido encheu os trinta metros
quadrados do mid-deck.

“Apanhem as bolas que se escaparam!”, ordenou Emese. “Senão, com
este cheiro, daqui a pouco estamos todos a vomitar.”

O forte odor ácido tinha realmente um efeito contagiante que poderia
ser perigoso, como Tomás percebera à sua própria custa durante os
exercícios no Cometa do Vômito, de modo que os três passaram os dez
minutos seguintes de sacos de plástico em punho a apanhar as bolas
líquidas de vômito como se fossem caçadores de borboletas. Nada daquilo
parecia glorioso ou alguma vez seria mostrado num episódio de Star Trek
ou Star Wars. Ninguém imaginava Luke Skywalker ou o capitão Kirk à
caça de bolas de vômito; não era uma atividade épica, mas constituía uma
realidade do quotidiano no espaço.

A operação de recolha de esferas douradas de vômito foi enfim coroada
de sucesso e o português dedicou a hora seguinte a completar as tarefas
previstas na sua checklist. A maior parte do trabalho tinha a ver com a
preparação do espaço de carga do shuttle, de modo que tudo estivesse a
postos para a transferência do combustível e, em caso de necessidade, dos
mísseis do Delta. Yao e Tomás foram para o cockpit esperar que Frenchie
abrisse as portas da carga para testarem o Canadarm 2, o braço robotizado
que seria usado para a operação, enquanto Emese colocava um dispositivo
na escotilha, uma operação de segurança destinada a impedir que ela fosse
inadvertidamente aberta do interior, o que sugaria toda a tripulação para o
vácuo do espaço, matando-a instantaneamente.

O piloto canadense abriu a carga e, quando terminou a operação,
verificou pela janela traseira que os radiadores estavam a funcionar. De
repente arregalou os olhos.

“Mince!”, exclamou. “Vejam aquilo!”
Os companheiros, que se preparavam já para manipular o Canadarm 2,

juntaram-se a ele, espreitando na direção indicada.



“O que foi?”, perguntou Tomás. “Aconteceu alguma coisa?”
“Ali! Na ré! Não veem aquelas manchas negras na cauda do shuttle?”
O português e o chinês aguçaram o olhar.
“Sim, estou vendo. E então?”
“Devia estar tudo branco. Flûte! Há ali alguma coisa que não é normal.”

Virou-se para trás. “Duck, vem cá ver isso.”
O comandante abeirou-se da janela que dava para a ré e logo que

observou a área indicada empalideceu.
“Gee!"
“O que te parece aquilo?”
Sem responder, Duck pegou nuns binóculos e examinou as manchas

negras com maior cuidado. A seguir pegou no intercomunicador.
“Houston, Atlantis.”
“Atlantis, Houston”, foi a resposta imediata de Billy. “Estamos aqui.”
“Temos um problema na proteção térmica.”
“Que tipo de problema?”
“Faltam cinco telhas na ré, a bombordo, e três a estibordo.”
Tomás apercebeu-se da perturbação de Frenchie ao ouvir as palavras do

comandante.
“Copiado, Atlantis. Faltam oitos telhas de proteção térmica. Stand by.”
“O que se passa?”, sussurrou o português na direção do piloto. “É

grave?”
“Uh... sim.”
“Por quê?”
“São as telhas que protegem o shuttle do calor brutal provocado pela

fricção com o ar na reentrada na atmosfera. Se as telhas saltaram, o Atlantis
não tem proteção e será destruído quando regressarmos à Terra.”

“Porra!”, praguejou Tomás em português. “E agora? Como é que
vamos fazer isto?”

“Não faço a menor ideia.”
“Quer dizer que... que não podemos voltar para casa?”
“Calma, não se esqueça da velha máxima da NASA. Por muito más que

as coisas estejam, é sempre possível torná-las piores. Ou seja, o pânico não
ajuda. No fim de contas ainda temos o RTV, a camada de adesivo que cobre
a carlinga de alumínio e oferece proteção até temperaturas de...”

“Atlantis, Houston”, chamou Billy do Controlo de Missão,
interrompendo a conversa. “Estão a ouvir?”



“Afirmativo, Houston.”
“A preparação do Atlantis para esta missão foi apressada e pelos vistos

a proteção térmica não foi devidamente testada. De qualquer modo,
ocorreu um problema parecido no voo inaugural do Columbia e desde
então colocamos no armazém da cabine de todos os shuttles uma dezena de
telhas sobressalentes e cola. Sugiro que na primeira EVA se faça uma
avaliação in loquo do problema e na segunda EVA se proceda à
reparação.”

“Roger, Houston. É tudo.”
Duck guardou o intercomunicador, mas os três outros astronautas

concentrados no cockpit ficaram a olhar para ele, expectantes.
“Então?”
“Então, nada”, respondeu o comandante. “Ouviram Houston, não

ouviram? A equipe da EVA fará uma avaliação na primeira saída para o
espaço e depois trataremos do assunto. Agora desandem daqui! Vão fazer o
seu trabalho.”

Se não existissem telhas sobressalentes estariam diante de um enorme
problema, mas assim não parecia haver grandes motivos para preocupações.
Tomás regressou por isso aliviado ao trabalho previsto na sua checklist e
quando acabou já tinha fome. Dirigiu-se ao armário de armazenamento de
alimentos e pegou num MRE, ou Meal Ready to Eat, um saco cinzento do
exército americano com uma refeição. Estudou as indicações que
constavam da folha colada a cada saco e escolheu um esparguete com
almôndegas. Rasgou o saco e aqueceu a comida no micro-ondas.
Considerando o aspecto do plástico onde viera envolvida, a refeição era
surpreendentemente boa, embora no espaço o sabor dos alimentos fosse um
tudo-nada diferente daquele que experimentara quando comera os MRE
durante os exercícios em Houston.

“Cuidado!”, alertou Yao. “Míssil em voo!”
Virando a cabeça, Tomás percebeu que uma almôndega tinha escapado

do prato e flutuava à sua esquerda. Baixou a cabeça e abocanhou a bola de
carne no ar. Sentiu-se um artista de circo. Nunca seria capaz de uma proeza
daquelas em terra.

Terminou a refeição, abriu um saco de cookies e, quando começava a
comer, constatou que Seth acabara de sair do cockpit e flutuava em direção
ao mid-deck. Era a sua oportunidade. Impulsionando-se com os pés,



ascendeu ao cockpit, onde o comandante e o piloto estudavam as
coordenadas da missão.

“Alguém quer um cookie?”
“Não, obrigado”, foi a resposta de Duck, sem tirar os olhos do

computador onde fazia contas e traçava o itinerário. “Estamos a planificar a
aproximação ao Delta.”

“Quando saberemos alguma coisa sobre a Operação Azul?”
“A qualquer momento.”
“A sério?”
Pareceu ao português que o comandante estava a par dos

acontecimentos. Com toda a probabilidade, e tratando-se de um militar, fora
previamente informado dos pormenores relacionados com o raide dos F-35
sobre a Rússia, mas era obrigado a manter a confidencialidade.

“Atenção que já temos a rota definida para o encontro com Delta”,
informou Duck. “Isso significa que daqui a bocado vocês terão de começar
a preparar-se para a EVA.”

“Já?”
“Daqui a um bocado.”
O português percebeu que ainda tinha algum tempo livre, pelo que se

acomodou num dos assentos do cockpit e, descontraindo, levantou enfim os
olhos para as janelas que o cercavam.

O que viu lá fora deixou-o assombrado.



LXVI

A visão proporcionada pelas janelas do space shuttle era estonteante. A
Via Láctea estendia-se pelo céu negro como uma longa nuvem de fumo
incandescente, formada pelo que pareciam triliões de pontos luminosos tão
intensos que projetavam sombras no cockpit. Ao contrário do que acontecia
na Terra, as estrelas não cintilavam; eram luzes fixas. E as cores revelavam-
se surpreendentes; umas brancas, outras azuis, vermelhas ou amarelas.

Frenchie apercebeu-se de que era a primeira vez que o português
observava o espetáculo do universo sem o filtro embaciado da atmosfera.

“De arrepiar, hem?”
“É... é extraordinário.”
O piloto canadense apontou para uma luz à esquerda.
“Olhe para aquela ali, na constelação de Touro”, indicou. “É Aldebaran.

Bonita, n’est-ce pas?”
Tratava-se de um ponto cor de laranja que se destacava das restantes

estrelas pela luminosidade e pela cor. Examinando o céu, Tomás apercebeu-
se de repente de que uma vasta mancha opaca pairava por cima deles,
cortando as estrelas como se as tivesse varrido do cosmos.

“O que é isto?”
“A Terra.”
A noite cobria aquele sector da Terra e o planeta parecia uma bola negra

gigante a tapar parte do céu. Viam-se flashes sucessivos, três aqui, dois ali,
cinco acolá; eram relâmpagos de tempestades que flamejavam entre nuvens,
desencadeando explosões brancas incessantes como se trocassem sinais;
dir-se-iam parte de algum código secreto da natureza.

Uma suave luminescência recortava a curva do horizonte; tratava-se
evidentemente da luz solar que incidia do outro lado e se recortava pela
atmosfera, iluminando o ar em sucessivas camadas de várias tonalidades
cinza. Além disso, a Terra parecia um vulto sombrio, silencioso e
gigantesco.

“Tem piada”, observou o historiador. “Sempre pensei que cá de cima se
viam as luzes das cidades.”



“E veem”, confirmou Frenchie. “O problema é que estamos sobre o
Pacífico e quase só há mar diante de nós. As pessoas não se apercebem,
mas a maior parte do planeta é coberta pelos oceanos e isso torna-se muito
evidente cá de cima.”

O cockpit era de longe o melhor lugar do space shuttle para observar o
exterior. Tinha seis janelas à frente, duas em cima e duas voltadas para trás,
o que proporcionava uma perspectiva quase panorâmica. As duas de trás
davam para o porão do Atlantis. As portinholas do porão permaneciam
abertas, como se expusessem as entranhas da nave. Isso significava que
estava preparada para receber a carga que aí vinha. Além disso, o braço
robótico que Yao iria manipular encontrava-se a postos. O MMU, ou
Manned Maneuvering Unit, a pequena sonda concebida especialmente para
aquela missão, estava arrumada a um canto; seria o veículo que levaria os
astronautas do Atlantis para Phanes.

Em bom rigor, as portinholas do porão estavam abertas não apenas por
causa dos preparativos para acolher o carregamento do Delta, mas
igualmente para regular a temperatura no shuttle. O equipamento da nave
gerava calor constante e as portinholas dispunham de radiadores que
expulsavam o calor para o espaço. Sem elas todos assariam lá dentro.

Tomás sentiu frio no cockpit. A temperatura no Atlantis era regulada
para não ser afetada pelas brutais variações térmicas do espaço sideral, mas
mesmo assim tornava-se impossível isolar totalmente a nave das
temperaturas exteriores. Como atravessavam o lado noturno da Terra, um
frio glacial banhava o exterior e as temperaturas baixíssimas, inferiores a
duzentos Celsius negativos, afetavam ligeiramente o interior do shuttle.

Esforçando-se por gerar calor que o aquecesse, o historiador esfregou os
braços.

“Brrr... que gelo.”
“Isto já vai aquecer”, retorquiu Frenchie, indicando um ponto do

horizonte. “Não vê as cores espreitarem ali? O Sol. É um espetáculo
inesquecível.”

O português voltou-se para um arco de luz roxa que aparecera a leste; a
luz estava a mudar naqueles limites da grande mancha negra da Terra. O
Atlantis voava tão depressa que presenciava um nascer ou pôr do Sol de
quarenta e cinco em quarenta e cinco minutos. Ao roxo depressa se juntou
um azul-índigo que logo se dividiu em várias tonalidades de azul cada vez
mais suaves, seguindo-se o laranja e depois o vermelho, que por seu turno



de imediato se separou em diversas gradações; dir-se-ia uma orgia
cromática em constante transformação. Um arco-íris planetário parecia
formar-se na curvatura da Terra, tornando-se cada vez mais brilhante até de
repente se apagar e como por encanto o planeta aparecer iluminado num
azul e branco incrivelmente radiante.

“Caramba!”
O planeta ficara azul.
O mais incrível, no entanto, era o Sol. O grande astro espreitou dos

limites do horizonte e começou a subir; era de um branco
inacreditavelmente branco. O ligeiro amarelado difuso que se via na Terra
estava ausente, como se se tratasse de uma estrela diferente. O que mais
desconcertou Tomás foi o paradoxo inesperado com que se deparou. O Sol
brilhava com força, mas o céu permanecia negro; tinha-se a impressão de
que era noite e dia ao mesmo tempo. É certo que o brilho do astro ofuscava
a Via Láctea e apagava a luz da esmagadora maioria das estrelas, mas
mesmo assim alguns, poucos, pontos luminosos permaneciam visíveis.

“Sirius”, identificou o piloto canadense, apontando para um desses
pontos. “É a estrela que melhor se vê durante o dia.” Indicou um outro
ponto no espaço negro, este avermelhado. “Ali é Marte. Também se
mantém visível à luz do dia.”

O rádio estralejava constantemente, com Houston a enviar sem
interrupção informações técnicas num linguajar incompreensível em
nasanês, a linguagem hermética da NASA. Enquanto Tomás e Frenchie iam
apreciando a paisagem, Duck permanecia em contato incessante com o
Controlo de Missão. Percebia-se claramente que o comandante estava tenso.
Alguma coisa devia estar a suceder. Mas o homem era um militar e o seu
semblante mantinha-se indecifrável; daria um bom jogador de póquer.

A certa altura o rádio voltou à vida.
“Atlantis, Houston”, chamou a voz distante de Billy. “T menos noventa

minutos para EVA.”
“Roger, Houston. T menos noventa.”
“Stand by para as coordenadas exatas. Recomendamos nesta fase o

início de preparativos.”
“Roger, Houston. Preparação para EVA.”
O comandante voltou-se para Tomás, perguntando-lhe com o olhar se

percebera a mensagem, mas foi Frenchie quem a expressou por palavras.



“Voilà”, disse o piloto. “Aproximamo-nos do Delta. Acho que chegou a
hora de se começarem a vestir para o seu passeiozinho no espaço.”

Duck ligou o intercomunicador e pediu a Emese e a Seth, que também
estavam escalados para a EVA, que se preparassem. Enquanto isso, o
português sentiu o coração começar a bater com força; vinha aí o segundo
grande momento de tensão em apenas três horas.

“Tem mesmo de ser, não tem?”
“Oh, não faça essa cara!”, repreendeu-o o piloto. “Quem me dera ir no

seu lugar! Já viu o que vai fazer? Sair da nave e passear lá fora. É uma
oportunidade única!”

Tomás levantou-se e fez tenções de se deslocar para o mid-deck; por
alguma razão, e apesar de compreender que iria viver uma experiência
excepcional, as palavras de Frenchie não o confortavam.

“Pois, está bem. Vou ver se...”
O rádio voltou a entrar em ação.
“Atlantis, Houston”, chamou Billy pelo rádio. “Está prestes a chegar a

atualização meteorológica sobre o cabo Kennedy para o caso de ser
necessária uma aterragem de emergência. ”

Todos se calaram no cockpit, paralisados pelo anúncio do diretor da
missão. Ficara combinado antes da partida que a informação sobre o
sucesso do raide contra a Soyuz seria codificada numa comunicação sobre o
estado do tempo no centro espacial da Florida, a primeira opção para uma
aterragem de emergência. O momento de dar essa informação crucial
chegara.

Duck carregou no botão para dar a resposta.
“Roger, Houston. Estamos a ouvir.”
“Atlantis, stand by.”
A tensão dentro da nave tornou-se palpável e as respirações ficaram em

suspenso.
“Zut!”, impacientou-se Frenchie, a roer de nervos a unha do mindinho

esquerdo. “Vá, digam depressa! Putain! Para quê toda esta demora?”
O resultado da Operação Azul era demasiado importante para ser

encarado de ânimo leve. Estava em jogo nada mais nada menos do que o
sucesso da Missão Phanes, um eventual combate no espaço com armas
nucleares e uma possível guerra na Terra. Isso e a possibilidade de os
tripulantes do Atlantis sobreviverem à missão, o que não era indiferente a
ninguém a bordo. Se os F-35 Lightning tivessem sido bem-sucedidos no



ataque ao cosmódromo russo, decerto se desencadearia uma grave crise
entre o Ocidente e a Rússia, mas ao menos a tripulação do Atlantis teria
apenas de se preocupar com o encontro com Phanes. Não era uma tarefa de
menor dificuldade, mas seria infinitamente melhor do que a alternativa. Se a
missão russa sobrevivesse ao raide, um combate no espaço com
envolvimento de mísseis balísticos nucleares tornar-se-ia inevitável e as
possibilidades de sucesso da missão diminuiriam consideravelmente, não só
devido ao iminente ataque russo como à resposta de Phanes. E um fracasso
da missão, ninguém o ignorava, envolvia com toda a probabilidade a morte
de todos os que iam a bordo.

A parada era demasiado alta. Embora não fosse um homem religioso,
Tomás deu consigo quase a rezar. Duck fechara os olhos, presumivelmente
numa prece silenciosa, e as gotas de transpiração percorriam o rosto tenso
de Frenchie. Havia muita coisa em jogo nesse momento e ninguém se
atrevia a fazer um ruído que fosse, não se desse o caso de não ouvirem a
comunicação crucial que o Johnson Space Center se preparava para fazer.

O rádio voltou a interromper o silêncio.
“Atlantis, Houston”, chamou de novo Billy. “Temos a atualização

meteorológica.”
“Roger, Houston. Podem avançar.”
O aparelho estralejou mais uma vez.
“Temporal no cabo Kennedy”, anunciou o diretor da missão. “Repito,

temporal no cabo Kennedy.”
O raide fracassara.



LXVII

A notícia deixou os astronautas imóveis, as mãos diante das bocas e os
olhares assustados. As implicações daquele anúncio eram demasiado graves
para serem desvalorizadas ou encaradas com sobranceria. Todos pensavam
que estavam preparados para a pior notícia, mas a verdade é que no seu
íntimo sempre tinham alimentado a secreta convicção de que tudo correria
bem, a Soyuz seria neutralizada antes de decolar e a missão poderia
concentrar-se no essencial, o encontro com Phanes. Apesar de todas as
dificuldades, haveria um final feliz.

O destino, porém, trocara-lhes as voltas. A Operação Azul falhara, a
Soyuz seria lançada daí a poucas horas, o confronto nuclear no espaço
tornara-se inevitável. O pesadelo, pois. A tripulação teria de viver com as
consequências daquele acontecimento e adotar o rumo de ação que ninguém
queria seguir. Os mísseis seriam mesmo retirados do Delta e armados no
Atlantis. Sim, o pesadelo. Todos os que iam a bordo precisavam de tempo
para digerir o fracasso e preparar-se para o pior.

“Shit!”, sussurrou Duck ao fim de alguns longos segundos. “Shit! Shit!
Shit!”

“Ah, oui. Merde!”
O comandante e o piloto, ambos militares, sabiam melhor do que

ninguém o que aí vinha. Tudo agora dependia deles e da capacidade de
surpreenderem os russos. Todos esperavam que a Soyuz ignorasse que o
Atlantis estaria armado quando se encontrassem no espaço, pois essa era a
única hipótese realista de neutralizar a nave russa. Se Moscou soubesse, ou
mesmo apenas suspeitasse, dos preparativos militares secretos que
envolviam a missão, tudo estaria perdido. O efeito de surpresa era crucial.

“O que diabo terá acontecido?”, perguntou Tomás, ainda atarantado.
“Os russos abateram os nossos aviões?”

Duck tinha o semblante fechado, esforçando-se por ocultar a
consternação.

“É provável.”
“O que diz Houston?”



“Não ouviu?”, retorquiu o comandante com uma ponta de irritação a
trair-lhe os nervos. “Temporal no cabo Kennedy. Foi a única coisa que
disseram.”

“Acha que ainda nos vão dar afirmações adicionais?”
“Negativo. Houston não só nos quer concentrados na nossa missão

como sobretudo não pretende dar aos russos o menor sinal de que sabemos
o que se passa e consequentemente poderemos estar preparados para
receber a Soyuz com fogo de artifício. Temos todos de fingir até o último
momento que está tudo normal, sob pena de sermos aniquilados pelos
mísseis balísticos russos antes de os podermos anular.”

“Mas se o raide falhou e os nossos aviões foram abatidos, pode ter-se
desencadeado uma guerra entre o Ocidente e a Rússia”, argumentou o
português. “Isso é muito grave. Não podemos estar cá em cima a fingir que
não se passa nada.”

A resposta de Duck foi dada com um movimento peremptório da mão a
indicar a passagem para o mid-deck.

“Vá-se preparar para a EVA”, ordenou. “Falta pouco para o encontro
com Delta.”

Estava claro que o comandante não via utilidade em prosseguirem
aquela discussão. De resto, vinha aí um momento muito delicado da missão.
Independentemente da gravidade das notícias, a hora era de agir e não de
falar.

Tomás lançou-se pelo ar e flutuou até o mid-deck. Deu com Seth a
vestir-se num canto do tecto e Emese a mexer no escafandro com os pés
assentes numa parede, enquanto Yao testava de novo o braço robótico da
carga. Todos estavam calados e compenetrados, decerto abalados pela
notícia dada pelo Johnson Space Center e difundida pelo sistema de
intercomunicação da nave. O curioso é que, apesar da exiguidade do
espaço, todos se sentiam isolados dos restantes. Os trinta metros cúbicos do
compartimento intermédio seriam sem dúvida muito apertados em terra.
Num ambiente de gravidade zero, no entanto, tornavam-se
surpreendentemente espaçosos, uma vez que os ocupantes não usavam
apenas os trinta metros quadrados do chão mas todo o espaço cúbico.

O historiador mergulhou em direção ao armário e retirou do interior o
equipamento para sair para o espaço. Despiu-se e começou por vestir a
roupa interior, um traje de polipropileno concebido para absorver a
transpiração. A seguir passou para o LCVG, o traje de arrefecimento



líquido que fazia circular água por tubos embebidos no tecido de modo a
manter a temperatura constante, e colocou os sensores biomédicos que
permitiriam aos companheiros no Atlantis monitorar sua condição física.
Preparou o saquinho com a água de beber e, para garantir que este não tinha
bolhas de ar, girou-o até as bolhas ficarem do lado da abertura. Nessa altura
espremeu-o para as expulsar. Depois assentou o saco da água com uma
palhinha por baixo do pescoço, onde ficava facilmente acessível, e pôs ao
lado a barra energética que poderia comer quando tivesse fome; assim
bastar-lhe-ia esticar o pescoço e poderia sugar a água pela palhinha ou
trincar a barra.

“Tomás, dá-me uma ajuda com o escafandro?”, pediu a húngara, que
subira para o tecto e deixara o capacete a flutuar aos seus pés. “Não consigo
fazer isto sozinha.”

Na verdade, ninguém conseguia. Tomás e Seth ajudaram-na a vestir a
calça do escafandro, depois o torso e as luvas. Um traje destes pesava
normalmente mais de cem quilos na Terra, mas ali no espaço, em ambiente
de gravidade zero, o peso não era o problema. A dificuldade estava em
controlar os movimentos. Toda a operação terminou quando colocaram na
cabeça o Snoopy Cap para as intercomunicações e por fim lhe atarraxaram
o capacete. A seguir foi a vez de o português e Yao ajudarem Seth na
mesma operação, até que teve de se chamar Frenchie para ajudar o
astronauta chinês a vestir Tomás.

Quando chegou o momento de o piloto lhe assentar o capacete, o
historiador ergueu a mão e travou-o.

“Espere.”
“Alors? O que é?”
Sabendo que nas horas seguintes não poderia aliviar nenhuma comichão

com os dedos, Tomás coçou a ponta do nariz e o queixo pela última vez.
“Já pode.”
Frenchie assentou-lhe o capacete e ligou-o ao anel do pescoço, selando-

o. Era incrível, mas o processo de preparar os três astronautas da EVA
durara quase uma hora.

Seth fez um sinal aos dois companheiros da EVA, mas a sua voz só se
ouviu pelo intercomunicador.

“Vamos.”
Com Yao a flutuar atrás deles, os três encaminharam-se para a escotilha

da EVA. Entraram e acomodaram-se naquele espaço tão apertado como um



armário; tratava-se de um cilindro com um metro e meio de diâmetro e dois
de comprimento. Considerando que se tratava de um espaço concebido para
apenas dois astronautas, três ao mesmo tempo quase se acotovelavam.

O astronauta chinês bateu-lhes amigavelmente nos capacetes e à entrada
da escotilha ergueu o polegar.

“Boa sorte!”, desejou-lhes. “Tenham cuidado lá fora.”
Os elementos da EVA acenaram em despedida e Seth agarrou na

alavanca da porta e puxou-a para fechar a escotilha. Virou a alavanca para
baixo, operação que produziu uma sucessão de ruídos metálicos que
pareciam o do fecho de uma cela de prisão, e trancou o espaço, selando-o
do resto da nave.

Ficaram sós.



LXVIII

Os três astronautas ligaram as baterias dos escafandros, o que os
autonomizava, e o chefe científico da missão acionou o mecanismo de
despressurização e de retirada do ar da escotilha. Ouviu-se um assobio
roufenho, correspondente à extração do ar da escotilha, e a certa altura o
som desapareceu por completo no interior da escotilha; estavam já no
vácuo.

Tomás bateu na parede para fazer a experiência, e nada ouviu. Se o
tivesse feito momentos antes, escutaria uma batida surda. Assim, nada. Era
como se estivessem num filme mudo. Não havia ar que reverberasse e
transportasse o som. Poderia acontecer tudo, até uma explosão, e nada se
ouviria; o único efeito seria serem subitamente despedaçados ou projetados
para o espaço exterior sem um som, como numa televisão com o áudio
desligado. Os únicos ruídos que não desapareceram foram o da ventoinha
no interior do escafandro, necessária para fazer circular o ar, e o da sua
própria respiração. E a voz dos companheiros ou de Houston através do
intercomunicador.

“Agora temos de esperar quarenta minutos”, disse Seth. “Alguém quer
contar uma anedota?”

Ninguém estava com espírito para isso. A espera seria longa e penosa,
considerando a exiguidade do espaço na escotilha, e não havia nada a fazer.
Os astronautas da EVA tinham forçosamente de passar esse tempo a respirar
oxigênio puro para se livrarem do nitrogênio que lhes circulava no sangue,
e continuariam apenas a oxigênio durante todo o passeio pelo vácuo. A
razão era exclusivamente fisiológica. Quando um corpo se submete a uma
pressão de ar inferior, como acontece no vácuo do espaço, o nitrogênio
gaseifica e começa a formar bolhas na corrente sanguínea, provocando mal-
estar. Se a passagem para uma pressão muito inferior fosse radical, o sangue
poderia mesmo transformar-se em gás, fazendo os corpos incharem. Havia
por isso que expurgar o nitrogênio do corpo. Para lidar com qualquer
nitrogênio que restasse, o próprio escafandro manteria uma pressão de ar



mínima, funcionando assim como uma espécie de pneu cheio a flutuar num
espaço absolutamente vazio.

Três pessoas fechadas durante quarenta minutos num cilindro minúsculo
não podem esperar uma situação agradável. O espaço era de tal modo
exíguo que Tomás teve a sensação nítida de que os três se haviam
transformado em sardinhas em lata. Com um esforço de vontade, contudo,
concentrou-se em questões bem mais importantes do que o desconforto do
momento. Sabia que o Atlantis fazia nessa altura a aproximação ao Delta,
mas não podia acompanhar o processo. O encontro estava previsto para daí
a quarenta minutos, justamente quando a despressurização terminaria e
sairiam para o espaço, e presumia que se houvesse algum problema o
comandante os informaria.

Depois havia a EVA propriamente dita. O que se preparavam para fazer,
sempre o soubera mas só nesse momento tomava plena consciência disso,
não era uma coisa qualquer. Iria caminhar no espaço. Não dentro da nave,
mas fora dela. Fora. No vácuo. Exposto às radiações e aos mil perigos que o
espaço sideral encerrava. Se a viagem dentro do space shuttle já era
perigosa, a EVA constituía um momento infinitamente mais delicado.
Muitas coisas poderiam correr mal. As amarras estavam sujeitas a quebrar-
se e ele ou um dos seus companheiros arriscavam-se a perder-se no espaço.
Ou um grão maior de poeira cósmica poderia rasgar-lhes o escafandro.
Mesmo um furo minúsculo provocaria uma despressurização repentina do
fato e a gaseificação de todos os fluidos no corpo. Ou então podiam perder
o oxigênio e morrer asfixiados. Havia também a possibilidade de ocorrer
uma fuga de líquidos nos sistemas de água e regulação de temperatura e
morrerem afogados dentro do escafandro, coisa que já quase sucedera a um
astronauta italiano, que só sobrevivera porque conseguira regressar a tempo
à nave. Ou poderia acontecer que...

Não.
Era melhor nem pensar nisso. Havia mil maneiras de se morrer no

espaço, muita coisa podia correr mal, e o melhor era não perder tempo com
aquele tipo de ideias. Pensamento positivo. Teria de se concentrar, vigiar os
companheiros e esperar que eles fizessem o mesmo por ele. E confiar que o
melhor aconteceria. Pensamento positivo. É certo que naquela missão já
haviam esperado pelo melhor noutras situações cruciais, em particular pelo
sucesso do raide dos F-35, e tinham ficado desiludidos. Desejava
ardentemente que a má sorte já se tivesse esgotado e a partir desse instante



tudo mudasse. O fracasso não era opção. Estavam demasiadas coisas em
jogo. A sua vida. A vida dos companheiros. O sucesso do primeiro encontro
com uma inteligência extraterrestre. A guerra ou a paz. O futuro da
humanidade.

Não, de fato o fracasso não era uma opção.
No entanto, não podia ignorar que se tratava uma possibilidade

assustadoramente realista. Considerando o número de fatores em causa, e
sobretudo que não tinham maneira de os controlar, o fracasso tornara-se
mais provável do que o sucesso. Essa era a terrível realidade. O que dissera
Seth ainda em Houston? Que não se tratava de uma missão suicida, mas o
risco era elevado? Na verdade, o fracasso da Operação Azul significava
mais do que isso. A Missão Phanes tornara-se quase uma missão suicida.

Quase.
O intercomunicador interrompeu o silêncio.
“Houston, Atlantis”, chamou Duck. “Temos uma avaria eléctrica cuja

reparação nos obriga a cortar as comunicações por algum tempo.”
A resposta do Controlo de Missão foi imediata.
“Atlantis, Houston. Alguma coisa grave?”
“Negativo, Houston. Apenas um alerta de fusíveis queimados no sistema

de comunicações. Vamos substituí-los. Leva tempo, mas não é grave. O
aborrecido é que teremos de interromper o contato enquanto procedemos
às correções.”

“Quanto tempo?”
“Algumas horas, receio bem.”
Fez-se um curto silêncio, como se os responsáveis do Controlo de

Missão conferenciassem entre eles.
“Atlantis. Não há maneira de fazerem a reparação sem cortarem o

contato?”
“Negativo, Houston. Tem mesmo de ser. O problema ameaça o TDRS, a

antena Ku-band e até o sistema UHF.”
Seguiu-se um novo silêncio, supostamente para mais uma rápida

conferência no Controlo de Missão, antes de a autorização para o
procedimento ser dada.

“Roger, Atlantis”, assentiu Billy em terra num tom conformado.
“Restabeleçam as comunicações logo que a reparação esteja concluída.”

“Roger, Houston. Até já. Over and out.”



Apertados uns contra os outros na escotilha, os três astronautas do EVA
acompanharam a conversa com apreensão.

“Agora é a nossa vez”, disse Seth aos companheiros europeus. “Isto tem
de correr bem.”

Ninguém na escotilha ignorava que o diálogo que Duck e Houston
acabavam de manter fazia parte de um teatrinho previamente combinado
para legitimar a interrupção das comunicações entre o Atlantis e o Controlo
de Missão. Os russos estavam com certeza a monitorizar aquelas
comunicações e era fundamental que não suspeitassem que o space shuttle
estabelecera contato no espaço com uma nave, neste caso o Delta, para
proceder à transferência de combustível e sobretudo de mísseis que
permitissem interceptar a Soyuz e os seus mísseis balísticos. A avaria
eléctrica era o pretexto inventado para o Atlantis interromper as
comunicações com Houston e proceder à operação com Delta sem que as
conversas entre a equipe no shuttle e a equipe da EVA fossem escutadas por
ouvidos indesejados.

“Equipa EVA, daqui Duck”, anunciou o comandante. “As comunicações
com Houston estão desativadas. As nossas comunicações internas de rádio
são de curta distância, pelo que podemos falar à vontade. Confirmem-me
que me estão a ouvir e em que condições. ”

Foi Seth que respondeu.
“Roger, Duck. Escutamos cinco por cinco. Qual é a situação?”
“A aproximação ao Delta foi bem-sucedida e está concluída. Saiam

quando estiverem prontos.”
O olhar de todos desceu para os relógios. Um minuto para se

completarem os quarenta.
“Roger, Duck.”
“Godspeed, boys!”, foi a resposta do comandante. “Boa sorte,

rapaziada!”
O chefe científico, com a sua responsabilidade e sobretudo experiência

como astronauta do shuttle, iniciou os procedimentos para saírem para o
espaço. Agarrou a alavanca da porta exterior e começou a rodá-la. Os
movimentos eram lentos e precisos, e o minuto final depressa se esgotou.
Com os quarenta minutos de despressurização completos, fez o movimento
final da alavanca e, silenciosamente, a porta exterior abriu-se.

Afastou a cobertura termal da escotilha e expôs a pequena abertura
circular ao espaço sideral. A seguir voltou-se para trás e olhou uma última



vez para os companheiros, como se se quisesse certificar de que estavam
preparados para saltar para o vácuo.

“Prontos?”
O ritmo cardíaco de Tomás disparara, mas a sua resposta e a de Emese

foi simultânea.
“Vamos a isto!”
Sem dizer mais nada, Seth virou-lhes as costas e mergulhou. Os seus

dois companheiros aguardaram um momento, à espera de instruções;
sabiam que o chefe científico fora fixar as amarras que os prenderiam ao
shuttle, para garantir maior segurança à EVA. Trocaram um olhar e tocaram
na mão um do outro por cima do fato, tentando transmitir confiança.

Instantes mais tarde, o astrofísico reapareceu à entrada da escotilha e
fez-lhes um sinal.

“Okay, podem sair.”
Num gesto cortês, Tomás voltou-se para a húngara e indicou-lhe com a

mão que fosse à frente.
“As senhoras primeiro.”
Vencendo uma derradeira hesitação, ela avançou e passou pela

escotilha.
O coração do historiador batia desordenadamente. A seguir seria ele. Ia

sair para o vácuo e submeter-se à radiação cósmica e a todos os perigos
decorrentes de um passeio no espaço. Acima de tudo, abandonaria o casulo
protetor da nave espacial e ficaria exposto às ameaças do universo inteiro e
totalmente entregue a si mesmo.

Viu nessa altura Seth aparecer de novo diante da abertura da escotilha.
“Tom”, chamou o chefe científico. “É a sua vez.”
Agora é que é, pensou.
Pôs as mãos na alavanca que conduzia à saída e, as pernas trémulas e as

batidas cardíacas de novo transformadas num batuque descontrolado,
preparou-se para se lançar no abismo. Respirou fundo, controlando o medo.
Tudo nele lhe dizia que era um suicídio atirar-se para o exterior. Seria como
projetar-se de um comboio em andamento; o comboio seguiria viagem e ele
ficaria irremediavelmente para trás. Teve de se concentrar e convencer-se a
si mesmo de que no espaço as coisas não se passariam assim; atirar-se-ia lá
para fora e não ficaria para trás. Continuaria a viajar à velocidade do space
shuttle e ao lado dele, como se a nave estivesse parada. Ou pelo menos era
isso que lhe fora explicado e era nisso que queria acreditar.



Vencendo as hesitações, impulsionou-se suavemente em frente, a medo
e com enorme cautela, e flutuou para fora do Atlantis em direção ao vazio
absoluto.



LXIX

A Antártica.
A primeira coisa que Tomás viu quando olhou para o gigantesco

berlinde azul e branco luminoso que pairava diante dele foi a Antártica, a
superfície leitosa com a sua longa península montanhosa a apontar para a
América do Sul como a espinha dorsal de um monstro subterrâneo. Não era
um pedaço da Terra que se via dali, como acontecera quando espreitara das
janelas do space shuttle.

Era o planeta inteiro.
Uma esfera colossal enchia o céu. Sabia racionalmente que as coisas

eram assim, a Terra não passava de um planeta quase esférico a viajar em
elipse em torno do Sol. Uma coisa, todavia, era sabê-lo, estudá-lo nos
livros, contemplar fotografias e diagramas, ver filmes, imaginar o planeta a
cruzar o espaço. Outra totalmente diferente era estar em pessoa diante
daquele espetáculo, observá-lo em direto, fazer parte dele. Tratava-se da
visão mais assombrosa que alguma vez tivera na vida, tão esmagadora que
por momentos suspendeu a respiração.

“Uau!”, exclamou, atônito. “Uaaaaaau!”
A Terra brilhava como uma joia cerúlea, um azul muito mais azul do

que pensara ser possível. Sempre concebera o planeta como uma bola
multicolorida; havia o azul do mar, o branco das nuvens, o verde das
florestas, o castanho da terra, o amarelo dos desertos. O que via diante dele,
porém, era uma quase infindável mancha azul coberta de tufos brancos.
Descobria afinal que a Terra não era multicolorida. Era azul. Azul.

E de cortar a respiração.
A diferença em relação à imagem do planeta que vira quando estava

dentro do Atlantis revelava-se assombrosa. Na nave espacial havia janelas a
enquadrar a cena. A paisagem era magnífica, sem dúvida, mas encontrava-
se sempre ali, distante, como um quadro pregado na parede, um espetáculo
que passava numa tela de cinema, nós deste lado e a Terra daquele. Ali a
flutuar no espaço, contudo, sem nada em volta a não ser o puro vácuo,
fechado dentro de um escafandro mas com o vidro do capacete tão polido



que não parecia sequer existir, era diferente. Muito diferente. Tomás não via
o quadro; estava no quadro. A diferença revelava-se tão abissal como a
diferença entre observar um leão fechado numa jaula do jardim zoológico e
deparar-se com um desses felinos a encará-lo no meio da selva, sem que
nada os separasse, sem que nada o protegesse. A selva pura e dura, em toda
a sua crueza, em toda a sua agressão, em toda a sua beleza. O português não
observava uma cena; encontrava-se dentro dela. Fazia parte do todo.

O universo era a selva e ele estava nela.
“Tom?”
E depois havia o Sol. O Sol! Já o tinha observado de dentro do shuttle,

mas ali a visão da estrela era mais impressionante, mais pura, mais bruta
ainda. Na Terra o Sol aparecia com várias cores, amarelo, alaranjado,
vermelho, roxo até, em função da hora ou da latitude, em resultado da
difração provocada pela atmosfera. No espaço o Sol era diferente. Branco.
Branco, branco, branco. O branco mais branco que existe. E era através
desse branco e da pureza do vácuo, percebeu Tomás, que as cores em redor
se tornavam mais brilhantes, mais vibrantes, mais intensas.

O azul da Terra adquiria mil tonalidades que nunca vira, como se os
seus olhos captassem novos azuis; o vermelho e o verde da bandeira
portuguesa que trazia ao ombro esquerdo pareceram mais enérgicos, e o
mesmo podia dizer do dourado das coberturas térmicas que protegiam o
Atlantis, ou das cores das bandeiras húngara e americana nos ombros dos
companheiros. Diria que isso acontecia porque o ar ali era ainda mais
límpido do que o ar das montanhas, excepto que no vácuo não havia ar, e
era justamente por isso que as cores se mostravam tão mais intensas do que
no topo de uma montanha ou dentro do shuttle, onde apesar de tudo existia
atmosfera. Era preciso sair da nave para ver, para perceber a intensidade das
cores, para as sentir vibrar. Em nenhum outro sítio, compreendeu, se
poderiam captar as cores com a mesma força que no vácuo.

“Tom! Está a ouvir-me?”
A voz de Seth penetrou-lhe na consciência como um zumbido

longínquo, um incômodo que o distraía do essencial. Nem lhe ligou. Sentia-
se demasiado maravilhado com a voluptuosidade cromática e a
desconcertante definição de tudo o que o rodeava. O vácuo era uma lente
que ampliava demasiado as impressões visuais para ser capaz de se desligar
daquela sensação de encantamento e de se concentrar no que lhe diziam.



Como conseguiria desempenhar qualquer tarefa rodeado de algo tão
deslumbrante?

“Ele está a adaptar-se, Seth”, argumentou Emese em defesa do
português. “Não se esqueça que é a primeira vez que faz uma EVA. Já
passamos todos pelo mesmo, é normal.”

“Goddammit! Não temos tempo para isto!”
A húngara flutuou para a frente de Tomás, interrompendo a sua

contemplação do planeta azul e da estrela que brilhava na noite do cosmos
como se fosse dia.

“Tomás!”, chamou. “Concentre-se, por favor! Está a ouvir-me? Olhe
para mim!”

A intervenção da astrobióloga arrancou-o enfim do feitiço em que caíra
logo que saíra para o espaço, cinco minutos antes. O português sacudiu a
cabeça e fitou-a, atarantado.

“Há? Hã? O que é?”
“Vamos trabalhar?”
“Trabalhar?”
Ela apontou para o lado.
“Sim. O Delta está ali. Temos de ir lá e transferir o combustível e os

mísseis. Está pronto?”
O olhar de Tomás voltou-se na direção indicada. Um vulto prateado

recortava-se contra o espaço, a bandeira americana pintada num dos flancos
da nave de abastecimento.

“Ah, sim. O Delta.”
“Vamos?”
Recuperando o discernimento após o impacto psicológico da saída para

o espaço e esforçando-se por se concentrar na tarefa que ali o levara, o
historiador verificou a amarra que o ligava ao Atlantis como um cordão
umbilical e puxou-a; estava firme e isso deu-lhe segurança. Assim sendo,
poderia largar-se no espaço, confiante de que teria maneira de regressar à
nave.

“Não precisamos do MMU?”
“O Seth já o foi buscar. Venha daí.”
Foi então que se apercebeu de que o pequeno veículo concebido para a

deslocação entre o Atlantis e Phanes se encontrava mesmo por baixo deles.
Os MMU eram habitualmente uma espécie de mochilas que os astronautas
punham às costas durante o passeio pelo espaço e que, à custa de pequenos



jatos, os transportavam de um sítio para o outro. Para esta missão, contudo,
fora desenvolvido um MMU especial, um pequeno veículo cuja principal
missão seria levá-los à nave espacial extraterrestre quando o momento
chegasse, mas que também seria útil para a operação com Delta. Pelos
vistos, e enquanto Tomás contemplava em êxtase a Terra e o Sol, Seth
tirara-o já do porão do Atlantis e aguardava que os dois companheiros da
EVA se juntassem a ele para se deslocarem ao Delta, quinhentos metros
adiante.

Impulsionando-se com as pernas contra o space shuttle, o português
lançou-se na direção do MMU a uma velocidade inesperadamente grande e
em dois segundos embateu no veículo; percebeu nesse instante que os
movimentos no espaço, embora em certos aspectos semelhantes aos da
piscina onde os treinara, eram diferentes no que à resistência dizia respeito.
Na água havia sempre resistência aos gestos, o que os abrandava e
estabilizava o corpo, mas no vácuo não existia qualquer resistência; o
menor movimento ganhava uma velocidade despropositada, como acabara
de suceder. Se lançasse um objeto dentro da água, ele acabava por perder
velocidade e cair ou ficar a flutuar. No espaço o objeto avançaria e
avançaria e avançaria. Isso obrigava-o a forçar-se a ser deliberadamente
lento. Muito lento.

Entrou no MMU e constatou que a cabine era estreita, ainda menor do
que a escotilha do Atlantis. Logo que ele e Emese se instalaram, Seth
carregou num botão e a unidade móvel começou a movimentar-se,
desdobrando as amarras que os prendiam ao Atlantis. Era estranho viajar
num veículo absolutamente silencioso, mas teria de se habituar à realidade
das operações no vácuo; não podia confiar na audição, pois não havia sons
para escutar, a não ser as transmissões no intercomunicador, além, claro, da
ventoinha da ventilação do escafandro e da sua própria respiração.

O veículo aproximou-se primeiro da traseira do space shuttle, de modo
a posicionar-se a apenas dois metros das manchas negras abertas na
fuselagem.

“Atlantis, EVA”, chamou Seth. “Estamos junto à proteção térmica da
ré. Faltam de fato telhas.”

“EVA, Atlantis”, foi a resposta do comandante. “Copiado. Quantas
telhas em falta? Oito?”

Os três astronautas da EVA contaram os espaços abertos na proteção
térmica da fuselagem.



“Negativo, Atlantis. Faltam dez.”
“De certeza?”
Contaram outra vez.
“Afirmativo. Dez.”
“É só na ré ou também noutros sectores?”
O trio da EVA examinou o resto da proteção térmica. Tirando aquelas

manchas negras, a fuselagem reluzia de branco.
“Só na ré. Cinco a bombordo e cinco a estibordo.”
“Ótimo!”, exclamou Duck, evidentemente aliviado. “Prossigam a

missão. Faremos as reparações na próxima EVA.”
“Copiado, Atlantis. EVA em movimento.”
Abandonaram a ré do shuttle e em poucos segundos chegaram ao Delta.

Os olhos de Tomás e dos companheiros fixaram-se de imediato nas quatro
estruturas metálicas que as comportas da nave expunham, como
supositórios gigantes e pontiagudos, o símbolo da USAF, a força aérea
americana, pintado no metal.

Os mísseis.
A operação de trasfega da carga do Delta para o Atlantis era muito

delicada, devido à sensibilidade e à letalidade do material que manipulavam
e ainda às condições especiais em que o trabalho decorria, mas de
concepção sumamente simples. Usando amarras de carga que se
encontravam atadas ao Atlantis, os três astronautas da EVA prenderam-nas
às estruturas onde o tanque de combustível e a bateria com os quatro
mísseis AIM-120 Amram se encontravam fixadas. A seguir abriram uma
caixa eletrônica na base das estruturas e digitaram os códigos adequados.
Com um movimento sincronizado, as pinças que agarravam as estruturas ao
Delta abriram-se e o tanque e a bateria soltaram-se da nave e ficaram a
flutuar sobre ela como balões.

A primeira parte da operação estava concluída.
“Atlantis, EVA”, chamou Seth. “Fase um da transferência bem-

sucedida.”
“Roger, EVA”, foi a resposta de Duck. “Tragam esses meninos para

casa.”
A segunda fase era igualmente muito sensível. Uma vez que não havia a

menor resistência do ar, não podiam esquecer que qualquer movimento
tendia a eternizar-se. Isso tinha uma implicação perigosa. Se lançassem as
estruturas retiradas do Delta em direção ao Atlantis, elas avançariam até



embaterem no space shuttle. Não seria saudável para a integridade do
veículo. Havia por isso que controlar os movimentos de modo a levar a
carga para junto da nave espacial, mas sem risco de colisão.

Manobrando com perícia o MMU, Seth puxou o tanque de combustível
e a bateria de mísseis para as proximidades do Atlantis. Ao abeirarem-se da
nave, Tomás e Emese lançaram-se em direção aos porões do space shuttle
enquanto Seth se esforçava por estabilizar o MMU e a carga que trouxera
do Delta. A húngara dirigiu-se à zona do combustível para tratar da trasfega
do tanque, enquanto o português flutuou até a ponta do Canadarm 2, o
braço-robô do Atlantis.

Olhou para o cockpit e viu, recortado na janela traseira, Yao Jingming a
manobrar o mecanismo.

“Diga-me quando estiver pronto, Yao.”
“Estou pronto.”
Sempre com movimentos muito lentos, Tomás prendeu as botas num

dispositivo para os pés que o fixava ao Canadarm 2 e atou a amarra da
bateria de mísseis a uma roldana que permitia puxá-la. Quando ia carregar
no botão, sentiu um frio súbito enregelar-lhe o corpo. No instante seguinte,
a luz apagou-se em redor e ficou tudo escuro.

Olhou em volta, assustado.
“O que é isto?”
Uma treva absoluta, brutal e inesperada, abatera-se sobre eles.



LXX

“Fuck!”
A voz de Seth a praguejar acompanhou a transformação súbita e radical

das condições no espaço. Um negro absoluto rodeara-os de forma repentina
e um gelo vindo não se percebia de onde invadia-lhes os fatos. Esta
mudança inopinada da luminosidade e da temperatura deixou Tomás num
estado de absoluta desorientação.

“O que diabo se está a passar?”, berrou o português, à beira do pânico
no meio da escuridão e a tiritar de frio. “O que aconteceu?”

“Calma, Tomás!”, disse Emese. “Ligue as luzes do capacete.”
“O que aconteceu?”
“As luzes!”, repetiu ela. “Ligue as luzes do capacete e regule a

temperatura do fato!”
“Mas...”
“Faça-o!”
Vendo as luzes acesas no cockpit do Atlantis e nas lanternas dos

capacetes dos companheiros da EVA, o historiador deitou a mão ao seu
próprio capacete e procurou com os dedos o interruptor da lanterna aí
instalada. Encontrou-o e premiu, ligando a luz. Depois, enregelado e
sentindo os ossos doerem-lhe com o ar subitamente glacial dentro do
escafandro, girou a válvula que regulava a temperatura do fato e de
imediato sentiu o calor envolver-lhe o corpo.

“Já está”, disse, mais calmo. “Mas o que aconteceu? Será que alguém
me pode explicar?”

“Foi o pôr do Sol”, indicou Seth. “A Terra tapou o Sol e ficamos sem
luz solar. Anoiteceu, apenas isso. Não é nada grave, fique descansado.”

Quase por reflexo, Tomás procurou o Sol e verificou que ele de fato
ficara ocultado pela Terra. Já tinha visto a noite espacial quando estava
dentro do Atlantis, claro, mas ali no espaço, sem a proteção da nave, tudo
lhe parecia diferente. Começara por sentir a chegada da noite instantes antes
de a ver. E sobretudo sentira-a termicamente. Sabia que a temperatura
exterior, quando se encontrava exposto ao Sol sem a proteção da atmosfera



terrestre, era superior a noventa graus Celsius; quando o astro desaparecia,
contudo, a temperatura no vácuo do espaço caía para uns duzentos Celsius
negativos. De um momento para o outro. Era como se num instante
estivesse envolto num mar escaldante de chamas e no instante seguinte as
chamas se transformassem num bloco maciço de gelo polar. Uma variação
de quase trezentos graus Celsius de um momento para o outro, sem
nenhuma transição.

“É incrível!”, exclamou ele quando percebeu enfim o que sucedera. “É
espantoso como o escafandro aguenta e se ajusta a esta variação térmica! Se
não tivesse visto, não acreditaria!”

“Podes agradecer à NASA, buddy”, devolveu Seth, ainda a operar o
MMU para o aproximar do braço do Canadarm 2. “Isto é uma maravilha da
engenharia humana.”

O escafandro era de fato digno de admiração. Protegera-os largamente
dos efeitos da mudança abrupta de temperatura. Considerando que a
variação térmica tinha sido instantânea e envolvera uma queda súbita e
radical de temperatura, o fato absorvera o choque e autorregulara-se com
espantosa eficácia. É certo que Tomás sentira a alteração, era como se
estivesse a nadar em água quente das Caraíbas e uma corrente fria do
oceano Glaciar Ártico lhe tivesse de repente banhado o corpo, mas não
havia dúvidas de que fora protegido do pior do choque térmico.

Olhou em volta e sentiu um arrepio percorrê-lo.
“Caramba!”
Se a luz solar no espaço sideral era do branco mais branco que existia, a

treva da noite cósmica era do negro mais negro que se poderia alguma vez
imaginar. A ausência absoluta de luz. Tomás só conseguia ver o que a
lanterna do seu capacete iluminava e o que as lâmpadas do shuttle, do
MMU e das lanternas dos companheiros de EVA alumiavam; pareciam
espectros na treva. Tudo o resto desaparecera, como se se tivesse tornado
invisível.

Exceto a Via Láctea.
Um mar imenso de estrelas rompia o negrume absoluto; eram triliões de

pontos fixos de luz de várias cores: vermelho, amarelo, branco, roxo, azul,
verde. Dir-se-ia uma árvore de Natal cósmica. Algumas estrelas, ou porque
eram gigantes ou porque se encontravam mais próximas, formavam
distintamente as constelações cujas formas da Terra apenas vagamente se
conseguiam destrinçar. Ali Sagitário, acolá Capricórnio, deste lado o



Cruzeiro do Sul, do outro a Ursa Maior. No meio, o clarão dos gases que
enxameavam a galáxia. Tudo com uma clareza cristalina impossível de
observar da Terra e uma grandiosidade que não se percebia dentro do space
shuttle. Mais uma vez, não via o universo. Estava no universo. E o realismo
era tal que sentiu vertigens, como se a mente receasse que o corpo caísse
naquele enxame imenso de luzes; dir-se-ia que a ponta do Canadarm 2 era o
pico de um penhasco e o universo o precipício.

E depois havia a Lua.
Observada da Terra, a Lua não passava de um círculo bidimensional

pregado no céu, com a incidência da luz solar a determinar se era lua nova,
cheia, quarto crescente ou minguante. No espaço, contudo, de novo tudo se
revelava diferente. A Lua deixara de ser um disco a duas dimensões e
tornara-se uma esfera tridimensional. Uma bola. Um planeta. Com relevo.
Viam-se as crateras e as montanhas e as sombras como se estivessem ali à
frente, com contraste e profundidade. Teve a impressão de que a Lua se
encontrava a uns meros dois passos, mas sabia que se tratava de uma ilusão.
A distância era a mesma que da Terra, a diferença é que não havia ar a
perturbar a visão e o vácuo tornava tudo mais cristalino, mais detalhado,
mais próximo, como se Tomás tivesse adquirido a supervisão do Super-
Homem e os seus olhos se houvessem transformado numa espécie de
telescópio.

“Tom?”
Por fim, a própria Terra. Uma presença gigantesca, impondo-se numa

sombra imensa que cortava em círculo o espetáculo luminoso da Via
Láctea, como um monstro silencioso. No meio daquele negro lobrigou, em
baixo, um clarão a desenhar formas que lhe pareceram estranhamente
familiares. Percebeu que era a Europa e que as luzes que avistava traçavam
o perfil longo e estreito da península itálica, só que de pernas para o ar, o
que no caso da Itália significava que não estava perante uma perna mas uma
bota, o Sul para cima e o Norte para baixo. Virou-se, tentando endireitar o
mundo como se habituara a vê-lo nos mapas. As luzes da costa desenhavam
a Itália de maneira clara. Quase por reflexo condicionado, procurou a oeste
a Península Ibérica e encontrou-a imediatamente. A iluminação noturna era
mais forte na costa, embora fosse muito intensa numa zona do interior, onde
evidentemente se encontrava Madrid, mas o que o interessou em particular
foi a costa ocidental.

Portugal.



Viu as luzes de Lisboa e do Porto e constatou que, juntamente com
Madrid e o eixo Barcelona-Valência, a zona onde Portugal se encontrava
era das mais iluminadas da Península Ibérica, refletindo a maior densidade
populacional do país. Sobretudo o litoral, claro, pois as luzes do interior não
tinham a mesma intensidade. A seguir observou as luzes de França,
radiando sobretudo de Paris, como se a Cidade-Luz fosse uma estrela, e
depois da Alemanha e da Suíça. Olhando para sul, distinguiu os contornos
mais vagos da costa Norte africana, em particular a tunisina, mas o resto, no
essencial, não passava de uma sombra. Não havia dúvida, o continente
europeu era o mais iluminado de todos; provavelmente só encontrava rival
na América do Norte, que para efeitos de comparação apenas poderia
vislumbrar daí a algum tempo.

“Tom!”, gritou Seth no intercomunicador do escafandro. “O que diabo
está a fazer? Adormeceu ou quê?”

“Hã? Hã?”
“Acorde, homem! Temos de despachar isto!”
Não era fácil concentrar-se no meio do espetáculo estonteante que era a

Terra e o cosmos à noite, mas tinha uma missão a cumprir e não se podia
deixar distrair.

“Sim, sim”, assentiu. “O problema é que não vejo a carga. Como raio
querem que proceda sem ver a carga?”

“Duck?”, chamou Seth. “Podes resolver isso?”
Dois segundos depois um foco de luz apareceu no space shuttle e,

procurando no escuro como um holofote de guerra em noite de blackout,
incidiu enfim no tanque de combustível e na bateria de mísseis que o MMU
deixara a flutuar ao lado da nave espacial.

“Estou a ver”, disse Tomás. “Yao, será que me pode aproximar da
carga?”

“É para já.”
Manobrando do cockpit o Canadarm 2, o astronauta chinês elevou o

braço robótico até colocar a ponta, onde o português se encontrava, junto à
carga retirada do Delta. Tomás sentia-se inseguro com aqueles movimentos,
pois ao esticar-se o Canadarm 2 tendia a abanar, sobretudo na extremidade,
como um guindaste no alto de um arranha-céus. O historiador teve medo
que os pés se soltassem do dispositivo onde estavam fixados, o que o faria
cair. Forçou-se a si mesmo a recordar que naquelas condições nunca haveria



nenhuma queda; se se soltasse do braço robótico do shuttle, o pior que lhe
poderia acontecer era ficar a flutuar.

Uma vez encostado à carga, carregou num botão e as roldanas
começaram a puxar as amarras, estreitando o tanque e a bateria de mísseis
contra o Canadarm 2. Quando essa operação ficou concluída, Tomás voltou-
se na direção da janela traseira do cockpit, onde Yao permanecia.

“Baixe-me para o porão.”
O chinês manobrou o braço robótico e este encolheu, puxando a carga

para o porão. Uma vez aí chegados, os três astronautas da EVA passaram à
fase final da operação. Enquanto Emese dedicava ainda as suas atenções ao
tanque de combustível, encaixando-o no porão para fornecer ao Atlantis
uma fonte adicional de energia que lhe permitisse maior autonomia de voo
no combate contra a Soyuz e no encontro com Phanes, os seus dois
companheiros concentraram-se nos mísseis.

Seth atarraxou um dispositivo ao porão do shuttle enquanto Tomás
manipulava a bateria de mísseis com infinito cuidado para a levar para o
local onde ficariam fixados. Havia uma corrente metálica a percorrer
pequenas argolas na base dos mísseis e o trabalho do português passou por
soltar essa corrente para libertar os quatro AIM-120 Amram. Quando o
astrofísico terminou o seu trabalho, o historiador encaixou a bateria de
mísseis na estrutura que acabava de ser montada, deixou a corrente
guardada numa caixa a cinco metros de distância e procedeu às ligações
eléctricas finais, estabelecendo as conexões entre cada um dos quatro
mísseis e o computador de bordo. Havia um dispositivo que permitia
acionar os mísseis manualmente e era preciso estabelecer a ligação ao
sistema do computador central para que eles fossem disparados a partir do
cockpit do Atlantis. Trabalhava devagar e muito concentrado; apenas via o
que a luz do capacete iluminava. Tudo o resto estava negro.

A certa altura sentiu uma comichão na ponta do nariz e instintivamente
moveu o braço para se coçar, mas a mão embateu no vidro do capacete.

“Porra!”
“Tom?”, inquietou-se Seth. “Aconteceu alguma coisa?”
O que iria ele explicar? Que tivera comichão e descobrira que não se

conseguia coçar?
“Nada, nada.”
“Tenha cuidado.”



A comichão agravou-se e, com a irritação no nariz, como se estivesse à
beira de espirrar e se esforçasse por não o fazer, os olhos umedeceram de
lágrimas. Seria alergia? O que poderia não passar de um problema menor
revelou-se mais complicado. Como secar as lágrimas se as mãos não
podiam entrar no capacete?

Decidiu aguardar, esperando que as lágrimas corressem cara a baixo e
lhe desembaciassem os olhos. O problema, acabou por perceber, é que num
ambiente de gravidade zero as lágrimas não corriam para parte nenhuma;
formavam duas esferas líquidas coladas a ambos os olhos e iam crescendo à
medida que a alergia o fazia chorar. E o pior é que não havia maneira de as
tirar dali. Pestanejou sucessivamente e sacudiu a cabeça, tentando obrigar
as lágrimas a soltarem-se, mas estas permaneceram teimosamente fixadas
às pálpebras. Tinha a visão turva, não se conseguia livrar das lágrimas e
precisava de concluir o trabalho. O que poderia fazer?

Quase às apalpadelas, estudou a caixa das ligações eléctricas e, mais
adivinhando do que vendo, estabeleceu a última conexão. Teria sido bem-
sucedido?

“Duck”, chamou Tomás quando achou que tinha concluído a operação.
“Já controla os mísseis?”

O comandante levou alguns segundos a responder, decerto a aguardar a
confirmação dos instrumentos de bordo.

“Roger, Tom”, foi a resposta afirmativa. “Os bebés estão em casa.”
O português quase bufou de alívio. Se a ligação não tivesse sido

concluída com êxito, e com aquelas lágrimas irritantes e inconvenientes
sempre a embaciarem-lhe os olhos, não sabia como seria capaz de resolver
o problema.

“E o combustível?”, perguntou Seth. “A transferência também foi bem-
sucedida?”

“Afirmativo.”
“Então, e a não ser que me esteja a esquecer de alguma coisa, a

operação está terminada.”
“Afirmativo, EVA. Bom trabalho e bom regresso a casa.”
Tomás puxou as amarras, para verificar se a ligação ao Atlantis

permanecia sólida. Tudo parecia bem. O problema é que continuava com
muita dificuldade em ver.

“Uh... Emese?”
“Sim, Tomás?”



“Estou cego.”
“Perdão?”
“Tenho os olhos embaciados e não consigo limpá-los, o que significa

que não vejo nada. Será que me pode ajudar a regressar?”
Como conhecia o problema da formação de líquidos como as lágrimas

dentro de um escafandro num ambiente de gravidade zero, a astrobióloga
não tardou a reagir. Puxou a amarra do português e conduziu-o pelo porão
do Atlantis até chegarem à escotilha que os levaria ao interior da nave.
Juntamente com Seth, os três penetraram no cilindro. O americano fechou a
porta exterior e, rodando a alavanca, trancou-a.

Uma vez ali fechados, Seth carregou no botão da pressurização e os três
descontraíram enfim enquanto aguardavam que a pressão estabilizasse e o
ar entrasse na escotilha para se poderem juntar aos companheiros. Nesse
instante, Tomás apercebeu-se de que alguma coisa flutuava diante dos seus
olhos embaciados e compreendeu que se tratava de duas gotas a pairar
dentro do capacete.

Não eram lágrimas, pois os seus olhos continuavam embaciados.
Tratava-se simplesmente do produto de tantas horas de trabalho físico
extenuante.

Era suor.



LXXI

Logo que terminou a pressurização e regressou ao aconchego do mid-
deck, Tomás retirou o capacete e percebeu que estava encharcado em
transpiração; o próprio cabelo emergiu colado à cabeça, como se tivesse
acabado de sair de uma piscina. As gotas não lhe escorriam pelo corpo,
como acontecia na Terra; formavam esferas nos poros. Algumas tinham-se
soltado e pairavam no ar; pareciam balões liliputianos que ascendiam do
interior do escafandro como se flutuassem num mundo de gigantes.

Ao lado dele, Emese respirou fundo.
“Ufa!”, soprou ela, o rosto enrubescido do esforço e também molhado

de suor. “Estou derreada.”
Já Seth deixava-se flutuar junto ao tecto, demasiado exausto para tentar

despir o escafandro ou sequer falar. Os três astronautas haviam passado seis
horas no espaço a trabalhar e tinham a impressão de ter corrido uma
maratona; quem os via poderia pensar que acabavam de chegar do campo
de batalha. O cansaço fazia-os poupar até as palavras. Pediram água com
gestos e beberam profusamente, compensando o corpo da desidratação
prolongada.

O português sentia os músculos doridos e só ao fim de dez minutos,
com muito esforço e a ajuda de Yao, se decidiu a retirar o fato com que
passeara pelo espaço. O que lhe valia é que as peças do escafandro, tão
pesadas na Terra que requeriam que um guindaste o baixasse para a piscina
dos treinos, no ambiente de gravidade zero do space shuttle levitavam como
penas. Se não fosse isso, suspeitou, precisaria de comer um boi antes de ter
força para se despir.

O astronauta chinês tirou-lhe as luvas, expondo-lhe as mãos; estavam
brancas e molhadas de transpiração. Depois retirou-lhe o torso, deixando à
vista marcas avermelhadas no pescoço e nas junções com os braços,
provocadas pelos movimentos. A seguir puxou-lhe as botas.

“Então como foi?”, quis saber Yao. “Bonito?”
“Duro.”
“Isso já sei, caro colega. Basta ver as suas caras para perceber.”



“É mais difícil do que na piscina do Johnson Space Center. Muito mais.
O vácuo pode não ter a resistência e a gravidade que encontramos na água,
mas é tudo tão diferente que o esforço para nos adaptarmos acaba por nos
esgotar, física e mentalmente. Depois é o perigo constante, sabermos que se
alguma coisa correr mal não escapamos e que estamos expostos a radiações
e a temperaturas extremas. Mas o pior é a pressão do ar, inferior ao normal.
É como trabalhar a cinco mil metros de altitude. Ficamos exaustos muito
depressa.”

“Acredito, acredito. O que desejaria saber, no entanto, é o que achou do
passeio para além da exigência física e do perigo. O universo lá fora é como
o vemos aqui dentro?”

Tomás considerou a questão.
“É a mesma coisa.”
“Ah.”
“E... é diferente.”
“Yin e yang!”
“Isso.”
“Em que sentido é a mesma coisa?”
“É o mesmo universo. As mesmas estrelas, o mesmo Sol, a mesma

Terra.”
“Então qual é a diferença?”
O português encheu o peito de ar, tentando imaginar uma forma de

expressar o que vira.
“Lá fora é... é magnífico. Majestoso. Infinito.” Fez um gesto na direção

do cockpit, onde se encontravam as janelas do shuttle. “Aqui de dentro,
pelas janelas, é lindo, mas não temos a mesma noção da grandiosidade do
cosmos, da imponência do universo e da pureza da luz e das cores. É
preciso ir lá fora para perceber. Até o que somos. Precisamos de sair para o
espaço e ver o universo para compreender tudo.”

Yao sorriu.
“Parece-me muito filosófico, caro colega...”
“Talvez. Mas é impossível passar por esta experiência sem que ela nos

mude.”
“O que mais o impressionou? A grandiosidade do universo? A visão da

Terra?”
“Uma compreensão diferente do que somos.”
“O que quer dizer com isso?”



“Somos viajantes.”
O chinês soltou um estalido com a língua.
“Ayah! Não é preciso ir lá para fora para perceber que somos viajantes,

caro colega. Estamos no space shuttle e viajamos pelo espaço.”
Tomás abanou a cabeça.
“Não me estava a referir a nós aqui no Atlantis”, corrigiu. “Estava a

referir-me a nós, humanidade. Somos viajantes e lá fora isso torna-se claro.
Percebemos o que a Terra realmente é.”

“Um planeta...”
“Uma nave.”
“Perdão?”
“A Terra é uma nave gigantesca, Yao. No meio do nada, rodeados de

espaço profundo por todo o lado, a girar à volta de uma bola de fogo que
emite a luz mais branca que se pode imaginar... Lá em baixo vemos a terra e
o mar estenderem-se por toda a parte e o céu lá em cima. Estarmos
rodeados de terra conforta-nos, faz-nos sentir seguros, mas percebi agora
como isso é uma ilusão. O céu não está apenas lá em cima. Está por todo o
lado. Todo.”

“Desculpe a impertinência, caro colega, mas toda a gente sabe isso.”
“Racionalmente, sim. Não emocionalmente. É preciso ir lá fora e

deixar-nos submergir no vácuo, cercados pela Galáxia e pelo negro mais
negro que há. Isto não se aprende com fotografias num livro de astronomia,
com gráficos num manual de física ou com uma simples descrição por
palavras, por mais eloquente que ela seja. Nada disso chega. Uma coisa
destas só se compreende se as emoções compreenderem. A Terra não passa
de uma nave espacial que viaja através do nada e nós somos os viajantes
que ela transporta. Viajamos no espaço e no tempo, viajamos do nada para o
nada, cercados de nada e de tudo, um grão de poeira a pairar num vazio
infinito. A verdade resume-se a isso.”

A resposta de Yao foi uma careta.
“Ayah! Acho que a experiência o perturbou.”
“Iluminou-me.”
O astronauta chinês não disse mais nada. O companheiro tinha

evidentemente ficado afetado pelo que vira. O melhor seria deixá-lo
entregue às suas reflexões e dar-lhe tempo para recuperar. Yao foi por isso
ajudar Emese a despir o escafandro e depois fez o mesmo com Seth. Já mais
refeitos do esforço, os astronautas da EVA foram comer; a barra energética



que haviam levado junto à boca tinha-os ajudado, mas estava longe de ser
suficiente.

Quando se encontravam a meio da refeição, viram um vulto flutuar
vindo do cockpit. Duck vinha ter com eles.

“Então como foi isso? Difícil, hem?”
“Muito.”
O comandante ficou por momentos a observá-los a comer, numa postura

que pareceu a Tomás pouco natural.
“O que se passa?”, quis saber o historiador. “Quer dizer-nos alguma

coisa?”
“Sim.”
O grupo parou de comer, intuindo que havia novidades.
“O que aconteceu?”
“Sabem que amanhã é o grande dia. Phanes passa daqui a dezoito horas

a rasar a Terra e temos a rota precisa já traçada.
O encontro decorrerá sobre o Pacífico, um pouco a sudoeste do Havaí,

e, a não ser que a nave deles abrande e entre em órbita, como esperamos
que aconteça, dispomos apenas de uns quinze minutos para estabelecer
contato. Depois disso, Phanes sairá do nosso perímetro e não o
conseguiremos acompanhar.”

“Quinze minutos?”, admirou-se Tomás. “Isso não dá para nada.”
“Temos de ser rápidos.”
“Quando nos virem devem abrandar”, previu Seth. “Isso parece

evidente.”
“É provável”, concedeu o comandante. “Mas devemos partir do

princípio de que só dispomos de cerca de quinze minutos. É esse o tempo
que teremos para estabelecer contato. Se eles entrarem em órbita, melhor
ainda.”

“Quando poderemos ver imagens de Phanes?”, quis saber Emese. “Não
me refiro a um ponto luminoso. Gostaria de ver fotografias concretas da
nave deles.”

“A previsão de Houston é que conseguiremos essas imagens duas horas
antes do encontro”, retorquiu Duck. “Os telescópios estão todos apontados
para lá, mas pelos vistos continuam a fotografar apenas um ponto de luz.
Tem a ver com a posição do Sol e mais não sei quê. Aparentemente o
ângulo de incidência da luz solar só nos será favorável quando Phanes



estiver já muito próximo da Terra. Houston disse que logo que tenha uma
fotografia que mostre exatamente como é a nave espacial a envia.”

“Apenas duas horas antes?”, admirou-se o astrofísico. “Não conseguem
mais cedo?”

“Parece que não.”
“Fuck!”
“E não é tudo. Houston acabou de me dar uma outra notícia que é meu

dever partilhar convosco.”
“O que se passa?”
O comandante afinou a voz antes de responder; sabia que o assunto era

de grande delicadeza, mas não tinha modo de o evitar. Quanto mais
depressa lidassem com ele, melhor.

“A Soyuz decolou”, anunciou. “Dirige-se a nós.”



LXXII

Considerando que os momentos cruciais da missão se avizinhavam,
seria de esperar que os astronautas não conseguissem dormir. Isso foi
verdade no caso de Duck, Frenchie e Yao; sentiam-se nervosos e
mantiveram-se em pé e operacionais, acreditando que o momento era de
vigilância e a hora para dormir chegaria depois, quando tudo terminasse.

No que diz respeito aos astronautas envolvidos na EVA, todavia, foi
diferente. Os três estavam de tal modo cansados com as operações no
espaço que logo que acabaram de comer, e apesar da notícia de que a Soyuz
já vinha a caminho com os seus mísseis nucleares balísticos, flutuaram até
os sacos-cama.

“Já não me aguento nem mais um minuto”, queixou-se Emese. “Se não
me deitar agora, acho que vou adormecer de pé.”

“Comigo não será de pé”, observou Seth, os olhos a pesarem-lhe. “Será
a flutuar.”

O corpo de Tomás também gritava por descanso, mas o problema é que,
sendo ele o único estreante nas viagens no espaço não sabia bem como era
dormir em condições de gravidade zero; tinha boas razões para alimentar
dúvidas quanto ao processo, uma vez que descansar naquelas circunstâncias
constituía evidentemente uma experiência muito peculiar. Não havia camas
dentro do space shuttle. Em teoria qualquer astronauta poderia deitar-se no
ar e ficar a levitar dentro da cabine enquanto dormia; nada o impedia e
tratar-se-ia até de um exercício interessante e tentador. O problema,
conforme lhe foi explicado por Emese, é que volta e meia embateria com os
pés ou a cabeça ou qualquer outra parte do corpo numa parede ou contra
outro astronauta, e acordaria constantemente.

Era por isso que havia sacos-cama pregados às paredes do mid-deck. Tal
como os seus dois companheiros da EVA, Tomás meteu-se no saco que lhe
foi atribuído, concebido para o manter seguro e o aquecer, e adormeceu de
imediato. O estranho é que ficou a dormir com os braços de fora, a pairarem
como se acenassem suavemente; dir-se-ia um bebé a flutuar no líquido



amniótico do ventre da mãe, e descansou tão bem que teve a sensação de
que as sete horas de sono não passaram de um breve instante.

“Tomás?”, soprou-lhe uma voz doce ao ouvido. “Tomás?”
O português abriu um olho e, estremunhado, viu o rosto perfeito de

Emese a um palmo de distância.
“Hã?”
“Já acordou?”
A pergunta da húngara pareceu-lhe disparatada. Fora precisamente ela

que o acordara, mas inibiu-se de lho fazer notar.
“Aconteceu alguma coisa?”
Emese abriu o fecho de correr do saco-cama dele.
“O Seth está a dormir e os outros encontram-se no cockpit”, sussurrou.

“Temos de aproveitar.”
Tomás sentia-se estremunhado e raciocinava com lentidão.
“Aproveitar? Aproveitar o quê?”
Com um risinho baixo, ela meteu uma perna dentro do saco-cama dele.
“Adivinhe!”
A húngara enfiava-se toda no saco-cama. Ao perceber enfim o que se

passava, o historiador despertou totalmente e deitou-lhe um olhar assustado.
“O que está a fazer?”
Emese aconchegou-se a ele.
“O Tomás é tão homem...”
“Sou muito homem, mas também sou muito comprometido”, apressou-

se a lembrar. “Ouça, Emese, você é lindíssima e muito interessante.
Acontece que tenho noiva e vou casar daqui a umas semanas. Não posso
andar a... a...”

“Hmm... o seu amiguinho está enorme!”, constatou ela com um sorriso
maroto, sentindo-lhe a masculinidade. “Hmm...”

O português desceu os olhos para o ventre e verificou que estava com
uma ereção anormalmente grande. Já o tinham avisado em terra quanto
àquele efeito das viagens no espaço. Ao que parecia, os astronautas
acordavam sempre com ereções monstruosas, não por estarem sexualmente
excitados, mas como puro resultado da ausência de gravidade. Durante o
sono o sangue pelos vistos tinha tendência a concentrar-se na parte baixa do
corpo dos homens, provocando aquele fenômeno embaraçoso.

“Não é o que pensa. É a gravidade!”
Emese aproximou os lábios da cara dele.



“Descontraia, Tomás”, murmurou. “Deixe-se ir. Goze o momento.”
O historiador começou a sentir que não seria capaz de resistir muito

mais tempo. Qual o homem que diria não a uma mulher daquelas? Só um
tolo. Um tolo como... como ele.

“Ouça, eu estou comprometido. Gostaria muito, mas... não pode ser.
Ouviu? Não pode ser.”

Ela parou e fitou-o.
“O problema é a sua noiva?”
“Claro que é a minha noiva.”
“Fique descansado, ela não saberá de nada.”
“Mas saberei eu.”
Emese pestanejou; o português estava a revelar-se um osso duro de roer.
“Não era capaz de fazer um sacrifício por mim?”
“Sacrifício?”, riu-se ele. “Você não é sacrifício nenhum, acredite. É uma

tentação. Sacrifício é dizer-lhe que não.”
“Então não diga.”
“Quantas vezes tenho de repetir? Estou comprometido.”
“E eu estou a morrer.”
Tomás ficou desconcertado com o inesperado desta alusão.
“Eu... lamento que...”
“Estou a morrer e não tenho filhos”, acrescentou ela, subitamente séria.

“Percebe como é terrível?”
Tomás baixou os olhos e engoliu em seco.
“Sim.”
“Não quero morrer sem ter um filho e quero gerá-lo no espaço. Quando

convivi consigo em Houston percebi que é o homem certo. Mais franca e
direta não posso ser. Tornou-se o meu projeto secreto. Todos os dias penso
nisto, ando a planear tudo há algum tempo e agora é mesmo aquela altura
do mês em que estou mais fértil. Quero um filho, quero que seja seu e quero
gerá-lo aqui no espaço, pois foi ao espaço que dediquei a minha vida. Será
uma criança do cosmos, o primeiro terrestre extraterrestre, e será nosso.
Nosso.”

“Pois, mas...”
“Nunca pensei ter de rogar a um homem que fizesse amor comigo, mas

imploro-lhe a si. Por favor, tenha coração e não me diga que não.”
“Eu... eu...”
Ela colou-lhe o dedo aos lábios, para o calar.



“Compreendo a sua lealdade à sua noiva. Isso engrandece-o e aos meus
olhos confirma-o como um homem decente e dá-me a certeza de que é o pai
certo para o meu filho. Peço-lhe que me ajude a gerá-lo. Faça-o, não para
trair a sua noiva, mas para conceder uma derradeira vontade a uma amiga
que está a morrer e apenas quer realizar o sonho de gerar um filho, e um
filho especial, antes que o último momento chegue. Passei a vida a estudar a
vida e tudo o que quero agora é gerá-la. Não posso morrer sem deixar um
pouco de mim em alguém. Conceda-me este último desejo. Será pedir
muito?”

“Eu percebo e respeito a sua situação e a sua vontade, mas como é que a
Maria Flor... a minha noiva, irá reagir a...”

“Ela nunca saberá de nada, garanto-lhe. Dê-me o filho, eu tê-lo-ei
quando chegar à Terra e nunca direi a ninguém quem é o pai. Será o nosso
segredo. Ninguém sofrerá quaisquer consequências e eu terei o filho que
sempre sonhei. A minha vida terá feito sentido, deixarei descendência e
morrerei em paz.” Fitou-o com intensidade. “Se não o fizer por amor, faça-o
por amizade. Faça-o por mim. Por favor não seja cruel, não me diga que
não.”

Sentindo-se encurralado, o português engoliu em seco. Como poderia
dizer-lhe que sim? E como seria capaz de responder-lhe que não? Não sabia
o que fazer. Parecia-lhe imoral fazer-lhe a vontade, mas também lhe parecia
errado não a fazer. Sentia-se profundamente dividido. A verdade é que
nenhum homem seria capaz de recusar uma mulher assim sem um motivo
muito forte. O seu motivo chamava-se Maria Flor. O coração estava com a
noiva, mas nesse momento a cabeça compreendia Emese e o corpo
desejava-a. Tanto assim era que o volume que lhe enchia a roupa já não
resultava apenas da ausência de gravidade.

Após uma derradeira hesitação, tomou a decisão. Iria...
“Míssil em voo!”
O inesperado grito de alarme pôs o mid-deck em polvorosa.
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Após o grito de alarme, instalou-se a confusão no mid-deck. Frenchie
apareceu a flutuar de cuecas com um saco de plástico nas mãos.

“Zut! Merde!”
Percebendo que não estavam sós na zona intermédia da cabine, Emese

saltou depressa do saco-cama e fingiu estar ocupada com um mostrador na
parede.

“O que aconteceu?”, perguntou Tomás, alarmado. “Alguém disparou
um míssil? São os russos?”

“Foi este... este pedacinho”, respondeu o piloto canadense. “Escapou e
transformou-se num míssil aqui na cabine. Tenho de o apanhar.”

O português focou os olhos e apercebeu-se de uma espécie de salsicha
castanha, arredondada e alongada, a flutuar no ar; a cena deixou-o
baralhado.

“Hã?”
Como se caçasse uma mosca, Frenchie fez um gesto rápido de predador

e, qual falcão a interceptar a presa no ar, apanhou a salsicha com o saco de
plástico.

“Voilà!”, exclamou, triunfante. “Já está!”
“O que é isso?”
“Uh... nada.”
O rosto de Duck espreitou do cockpit.
“É o nosso amigo do Quebeque que foi ao quarto de banho aliviar-se e,

não tendo tido os cuidados devidos, deixou uma prendinha malcheirosa
escapar-se da retrete e flutuar pela cabine.”

O piloto atirou um olhar ressentido ao comandante.
“Bufo!”
“Antes bufo do que bufas”, replicou Duck. “Que isto sirva de lição,

folks. Tenham muito cuidado em assegurar-se de que a retrete fica selada
quando a usam. Não há nada mais desagradável do que merda a flutuar pela
cabine. E olhem que em órbita isso é mais comum do que se possa pensar.”



Saindo do seu saco-cama a observar com atenção o ar para se assegurar
de que não havia mais nenhuma salsicha castanha a flutuar, Tomás fez uma
careta.

“Agh!”, murmurou, repugnado. “São nojeiras como esta que destroem
todo o glamour de ser astronauta.”

Seth acordara com os gritos do piloto canadense e também já se
levantara.

“Vou gostar de ler as memórias que o Frenchie há de publicar daqui a
uns tempos sobre a histórica Missão Phanes”, gracejou o chefe científico,
esfregando o cabelo desgrenhado. “Estou mesmo a ver a capa nas montras:
Como Dei Cabo dos Russos, Apertei o Bacalhau aos Extraterrestres e
Cacei Cagalhões no Espaço.”

Ainda antes de se vestir, e depois de deitar um olhar comprometido a
Emese, Tomás dirigiu-se ao cubículo que fazia de quarto de banho para a
primeira urina depois das oito horas de sono. Apesar de Frenchie o ter
utilizado momentos antes, não havia ali o menor fedor a excrementos, o que
se ficava a dever a um eficiente sistema de filtragem do ar que removia
todos os odores. O verdadeiro problema não estava no cheiro da cabine,
mas no tamanho do pênis. Os efeitos da ausência de gravidade e da sedução
da húngara permaneciam muito visíveis.

O português atarraxou a ponta da mangueira-urinol e sentiu o efeito da
aspiração enquanto urinava; todo o sistema funcionava à base de ar e era de
uma eficácia surpreendente. Como defecar constituía uma tarefa muito mais
complicado em gravidade zero, antes de partir, e sem que ninguém
soubesse, o historiador tomara um comprimido que garantia pelo menos
quarenta e oito horas de prisão de ventre. Como estava prevista uma missão
breve, tinha esperança de se aguentar até regressar a terra.

Depois de aliviar a bexiga, e procurando sempre esconder a embaraçosa
ereção, Tomás deixou o quarto de banho livre para Seth e foi vestir-se. A
seguir flutuou até o cockpit. Apesar do céu negro, a luz do sol jorrava das
janelas, o que criava o estranho dia noturno do espaço ao qual ainda não se
habituara. Deu com Duck a analisar uma imagem no computador.

“O que é isso?”
“A trajetória de Phanes”, explicou o comandante. “Houston acabou de

enviar a última versão, com base nas mais recentes observações e cálculos.”
“Há alterações?”



“Quase nada. O encontro sucederá dois segundos mais tarde do que
tínhamos previsto ontem.” Apontou para um relógio digital fixado entre o
painel de instrumentos com os números a âmbar. “Já introduzi a correção na
contagem decrescente.”

Tomás olhou para o relógio.
10:57:12
“Pouco menos de onze horas.”
“O grande momento aproxima-se.”
O olhar do português desviou-se para a Terra, que enchia a parte de

cima das janelas, pois o Atlantis orbitava com o tecto voltado para o
planeta, como se estivesse invertido. Só viu farrapos brancos de nuvens e a
mancha azul de água e presumiu que, como de costume, passassem sobre o
Pacífico.

“E os russos?”, quis saber. “Há novidades?”
“Vêm para cá.”
“Isso já eu sei. Mas... há alguma informação sobre o seu paradeiro?”
“Washington está a monitorizar as comunicações deles, tal como de

certeza Moscou monitoriza as nossas. Mas não há maneira de saber onde se
encontra a Soyuz, receio bem. Temos de vigiar o radar para não sermos
apanhados de surpresa. De qualquer modo, suponho que só teremos notícias
quando ocorrer o contato com Phanes. Não se esqueça de que neste jogo de
gato e rato não somos nós os alvos dos russos. Eles querem apanhar é
Phanes. O que irá acontecer é que nos vamos meter no meio da refrega e aí
é que será uma bela confusão.”

“Mas o plano não era anular a Soyuz antes do contato com Phanes?”
“Era e é. O problema é saber onde andam os russos. Se Washington

identificar a posição exata deles, Houston transmitir-nos-á a informação
segundo um código já combinado e lançaremos o ataque preventivo. Mas
sem as coordenadas da Soyuz não podemos fazer nada.”

Encontravam-se num impasse. Queriam neutralizar os russos o mais
depressa possível, mas sem informação estavam atados. Havia um risco
grande de o combate só ocorrer na altura em que Phanes aparecesse, o que
seria ainda mais complicado.

“Já se sabe porque falhou a Operação Azul?”
“Houston não quis correr o risco de nos dar essa informação”, devolveu

Duck. “Nem verdadeiramente interessa, pois não? Ou os F-35 foram
identificados logo que invadiram o espaço aéreo russo e forçados a voltar



para trás, ou foram abatidos, ou falharam o alvo quando bombardearam o
cosmódromo... sei lá, as hipóteses são imensas e em bom rigor neste
momento nada disso tem qualquer relevância. O fato é que a Operação Azul
fracassou e essa é a única informação que importa.”

“Pois, mas...”
Um grito interrompeu a conversa.
“Cuidado!”
Era a voz de Seth.
Alarmados, Tomás e Duck espreitaram de imediato para o mid-deck e,

tal como os restantes elementos da tripulação, deram com o chefe científico
a sair do quarto de banho e a flutuar de cuecas com um saco de plástico na
mão.

“Outra vez?!”
Tal como Frenchie vinte minutos antes, Seth perseguia uma nova

salsicha castanha que se escapava pelo ar.
“Não se preocupem, vou apanhá-la!”, prometeu o astrofísico. “É só

mais um instante e... e... e já está!”
Fez um gesto rápido com a mão e agarrou a salsicha, só que em vez de

usar o plástico pegou nela com os dedos.
“Que nojo!”, protestou Emese. “Tire isso daqui!”
Em vez de guardar a salsicha no plástico, o chefe científico aproximou-

a da cara.
“Deixem cá cheirar”, disse, explorando com o olfato. “Hmm... vendo

bem, não é tão mau como isso.”
Toda a gente arregalou os olhos, incrédula com o que via. Teria o

homem enlouquecido?
“Seth!”
“O que está a fazer?”
Depois de cheirar o objeto castanho que se escapara do quarto de banho,

Seth ergueu-o no ar como um troféu e voltou-o para os companheiros, em
jeito de desafio.

“Quem quer cheirar?”
“Deite essa porcaria pela retrete!”, ordenou Duck, assumindo a sua

autoridade de comandante. “Imediatamente!”
Encolhendo os ombros com uma expressão conformada, Seth fez um

movimento para inserir a salsicha no plástico. No último instante, no



entanto, sem aviso e para surpresa geral, meteu a salsicha na boca e trincou-
a.

“Hmm... que maravilha!”
Toda a gente o observava a mastigar, embasbacada e estupefata, e

Emese soltou um grito.
“Que horror!”, exclamou, as mãos diante da boca. “Ele., ele está a

comer aquela nojeira!”
O cientista deu mais uma trincadela.
“Vocês deviam provar”, sugeriu com um sorriso nos lábios enquanto

mastigava como se estivesse a saborear uma iguaria.
“Há quem diga que isto é uma merda, mas eu cá acho uma delícia.”
Nada daquilo era normal, percebeu Tomás. Seria um comportamento

irracional induzido pelo fato de se encontrarem em órbita? Existiria algum
fenômeno de embriaguez no espaço? Ou tratar-se-ia de algo diferente?

“Seth, posso ver isso?”, pediu Tomás.
Os olhos divertidos do astrofísico voltaram-se para ele.
“Não me diga, Tom, que também quer provar...”
“Não, mas parece... uh... apetitoso.”
O americano riu-se e flutuou para junto de Tomás, estendendo-lhe a

salsicha já meio comida.
“Bom proveito.”
Tomás aproximou o nariz e cheirou o objeto castanho.
“Mas... mas... isto é mesmo uma salsicha!”
Perante a perplexidade de todos, o rosto de Seth abriu-se numa

gargalhada.
“Ora essa! Já não se pode brincar?”
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Ninguém podia acusar Seth de, com as suas partidas, não fazer os
possíveis por animar os companheiros e aliviar a tensão a bordo. Mas a
realidade impôs-se de novo e os dois grandes desafios que tinham nesse dia
pela frente, o confronto com a Soyuz e o encontro com Phanes, depressa
regressaram à mente de todos. Muita coisa dependia do êxito da missão.

Apesar da gravidade da ameaça nuclear russa, as preocupações
acabaram por se dividir na tripulação em função do perfil de cada um. Os
dois militares encarregados da pilotagem, Duck e Frenchie, estavam
concentrados no problema mais imediato da Soyuz e dos seus aspectos
operacionais, pelo que a partir de certa altura se mantiveram
ininterruptamente no cockpit a vigiar o radar do Atlantis e a aguardar que
Houston lhes comunicasse as coordenadas da nave espacial russa. Já os
quatro especialistas de missão e de carga, todos eles civis, convergiram para
o mid-deck para discutirem as últimas ideias sobre o encontro com Phanes,
para eles o acontecimento verdadeiramente importante. Tomás e Emese
evitavam olhar-se, com receio de traírem o seu segredo, e assumiram a
postura mais profissional e distante que foi possível.

Para não estar sempre a ser incomodado com as perguntas insistentes
sobre quanto tempo faltava para o contato com a nave extraterrestre, Duck
pusera um relógio com a contagem decrescente também no mid-deck. Quem
quisesse que o consultasse.

O que todos faziam a todo o instante.
08:12:44
Faltavam pouco mais de oito horas.
“Temos de pensar seriamente no que vamos encontrar”, disse Tomás.

“Como é a tripulação de Phanes? Qual será o nível tecnológico deles? Que
desafios teremos de enfrentar? O que nos espera verdadeiramente? Seria
bom que trabalhássemos as várias possibilidades.”

Ninguém tinha respostas, como era evidente, mas todos alimentavam
algumas ideias sobre o assunto.



“Temos de pensar no impensável”, propôs Seth. “Por exemplo, não é
forçoso que a nave espacial dos extraterrestres seja baseada no mesmo tipo
de tecnologia que a nossa. Aliás, eles podem nem sequer ter o conceito de
tecnologia.”

“Não pode ser, caro colega”, discordou Yao. “Se têm uma nave, têm
tecnologia.”

“Não necessariamente. É verdade que, com base no princípio da
mediocridade, desde Copérnico estabelecemos que o lugar da humanidade
no universo não é especial mas apenas um produto normal do cosmos, e por
isso temos tendência a imaginar que eles usam naves como as nossas,
embora evidentemente mais poderosas, com sistemas de propulsão, cockpit
e tudo o mais. Mas, se formos a ver bem, essa visão também é de certo
modo antropocêntrica, como se projetássemos nos outros aquilo que somos
ou pensamos vir a ser. Uma vez que usamos tecnologia para dominar as
forças da natureza e usá-las a nosso favor, acreditamos que qualquer
extraterrestre inteligente fará o mesmo da mesma maneira.” Esboçou uma
careta. “Não é forçosamente assim.”

“Porém, caro colega, faço-lhe notar que Phanes está a emitir
consecutivamente os primeiros quarenta e dois algarismos de pi”, insistiu o
chinês. “Isso mostra pelo menos que dominam algum tipo de tecnologia
semelhante à nossa, neste caso o rádio.”

“As leis da física são as mesmas, aqui na Terra ou em Tau do Sagitário”,
recordou o astrofísico da NASA. “Sabemos isso, e eles também o sabem.
No entanto, o tipo e o grau de evolução são decerto muito diferentes. Por
exemplo, imaginamos que eles usam veículos, objetos manufacturados que
identificamos como máquinas, com formas geométricas e materiais
metálicos ou de superior qualidade, não é verdade?”

Tomás fez um gesto a indicar que isso parecia óbvio.
“De madeira é que não serão...”
“Mas quem nos garante a nós que eles usam uma tecnologia baseada na

matéria?”
“Ayah!”, admirou-se Yao. “Se não for baseada na matéria, será baseada

em quê? Em espíritos?”
“Na energia, por exemplo.”
O chinês considerou a possibilidade.
“O caro colega acha que Phanes é uma espécie de veículo energético?”



“Não acho nem deixo de achar. Estou apenas a levantar uma hipótese
para sublinhar a que ponto eles podem ser diferentes. A tecnologia da
espécie que produziu Phanes será provavelmente muito distinta da nossa.
Se calhar nem lhe podemos chamar tecnologia. Quem sabe se não é antes
um fluxo de energia ou qualquer outra coisa que nem sequer somos capazes
de conceber?”

“Alguma coisa há de ser”, argumentou Yao. “Os nossos observatórios
registaram os sinais que Phanes emite em frequências de rádio e os nossos
telescópios captaram imagens de Phanes. Está lá algo efetivamente. Basta
ouvir as gravações e ver as fotografias.”

“Fotografaram um ponto de luz”, lembrou o americano. “O fato é que
não temos ainda nenhuma imagem esclarecedora sobre o tipo de veículo
que eles usam. Será mesmo uma nave espacial? Feita de quê
concretamente? Qual o seu formato? Nada disso sabemos. A única coisa
que até agora vimos foi uma luz a deslocar-se no sistema solar, mais nada.
Como é evidente, é muito pouco para concluir o que quer que seja.”

Os companheiros assentiram, concedendo neste ponto.
“É verdade.”
“Mas há mais”, acrescentou Seth. “O veículo que aí vem pode ser

diferente em imensos parâmetros. Por exemplo, se calhar não tem um
tamanho ou um formato fixo, como as nossas naves. Ou pode até evoluir no
espaço e no tempo. Quem sabe se o engenho deles dispõe de uma topologia
dinâmica, em que as linhas não tenham limites? Com toda a probabilidade
será uma coisa muito diferente do que imaginamos ou até do que somos
capazes de imaginar.”

“Ora ora... não estará a exagerar?”
“Se calhar estou, se calhar não. Pode acontecer que Phanes tenha uma

tecnologia que faça coisas cuja utilidade não somos capazes de discernir.
Imaginem que se mostrava um computador ou uma bateria a um homem do
Neanderthal acabado de sair das cavernas. Seria ele capaz de perceber o
conceito por detrás do computador ou da bateria? Nós estamos na mesma
situação. Somos homens de Neanderthal diante de Phanes, não tenham
dúvidas. Pode até suceder que o veículo em que os extraterrestres se
deslocam não seja constituído por peças encaixadas umas nas outras, como
o space shuttle, mas antes um qualquer tipo de sistema. Ou então uma
correlação subtil de coisas difusas. Quem sabe?”



“No entanto, e como o meu caro colega observou há pouco, as leis da
física são as mesmas”, insistiu o astronauta e matemático chinês. “E a
matemática também. Isso significa que, o que quer que eles sejam e
qualquer que seja a tecnologia em que se baseiam, os fundamentos terão de
ser os mesmos que os nossos.”

“Os homens que há cem anos andavam em carroças puxadas por bois e
hoje voam no espaço em shuttles são fundamentalmente os mesmos e as
leis da física em que os dois tipos de veículos funcionam também são as
mesmas. Contudo, estamos a falar de dois mundos absolutamente
diferentes, para não dizer antagônicos. Se em apenas um Século a mesma
espécie, que evoluiu no mesmo sentido, transformou a sua tecnologia ao
ponto de a tornar irreconhecível, o que dizer de uma espécie diferente da
nossa e com milhares ou milhões de anos de avanço sobre nós?”

“É verdade, é verdade.”
“E depois há a considerar o ambiente em que a espécie que nos está a

contactar evoluiu. Imaginem que se trata de seres que sempre viveram num
ambiente líquido, um mar de água ou de metano ou coisa que o valha. É
evidente que uma coisa dessas condiciona a forma como eles concebem o
mundo e a tecnologia. Com certeza que seres que sempre lidaram com
ambientes líquidos desenvolveram um tipo de mente, e consequentemente
de tecnologia, assente em materiais fluidos. O fogo, por exemplo, pode não
lhes dizer nada.”

“Com certeza que conhecem o fogo, caro colega”, argumentou Yao. “Se
viajam no espaço, é inevitável que se cruzem com mundos que estejam a
arder, a começar pelas estrelas.”

“Podem ter um conhecimento simplesmente teórico do fogo.”
“Teórico?”
“Com certeza”, confirmou o astrofísico da NASA. “Ora diga-me quais

são os estados da matéria.”
“Bem... o sólido, o líquido e o gasoso.”
“Isso é o que conhecemos através da nossa experiência sensorial. Mas

há outros estados, ou não há?”
“Sim, é verdade”, reconheceu o matemático chinês. “Há o plasma, o

condensado Bose-Einstein, a matéria dos neutrões em degeneração, o
plasma quark-gluão...”

“Alguma vez viu matéria em condensado Bose-Einstein, por exemplo?”



“Claro que não. Como o distinto colega decerto não ignora, uma coisa
dessas só se consegue com gás de bosões arrefecido a temperaturas muito
próximas do zero absoluto. Mas esse estado já foi obtido em laboratório e
dizem que é interessante. Parece que uma luz que atravesse a matéria no
condensado Bose-Einstein pode ser parada ou então progredirá a uma
velocidade de apenas dezassete metros por segundo. Isso significa que
seríamos literalmente capazes de ver as partículas de luz a avançar ou
mesmo suspensas.”

“O que me está a dizer, Yao, é que apenas tem um conhecimento teórico
do estado da matéria em condensado Bose-Einstein, não é verdade?”

“Bem... sim.”
“Então quem nos garante que os extraterrestres, se por hipótese

evoluíram como espécie num meio líquido, não terão apenas um
conhecimento teórico do fogo, da mesma maneira que nós apenas temos um
conhecimento teórico do condensado Bose-Einstein?”

O argumento tinha a sua lógica.
“Tem razão, isso é possível.”
“O que quero dizer é que temos de esperar algo muito diferente do que

imaginamos”, concluiu. “A única surpresa seria eles enviarem-nos uma
nave do gênero da nossa. Isso seria surpreendente. Quanto ao resto, temos
de manter a mente aberta e aceitar o que aí vem, na convicção de que não
terá qualquer semelhança com a tecnologia com que estamos
familiarizados.”

Tomás afinou a voz, voltando à conversa.
“A minha pergunta, em bom rigor, não foi feita apenas no sentido de

perceber o tipo de tecnologia de Phanes”, disse. “Na verdade, quando
perguntei o que acham que vamos encontrar estava a pensar sobretudo no
tipo de vida que teremos pela frente quando estabelecermos contato com
Phanes e entrarmos lá.”

“Está a perguntar se serão parecidos conosco ou muito diferentes?”
“Isso mesmo.”
Emese, que até ali tinha permanecido em silêncio a acompanhar a

conversa, enquanto astrobióloga era a que mais tinha a dizer acerca do
assunto.

“Sobre isso já há uma ideia muito clara.”
“A sério?”, admirou-se Seth, genuinamente surpreendido por haver

respostas a esta pergunta. “E qual é ela?”



“Os extraterrestres são parecidos conosco.”
“Tem a certeza?”
Todos olharam para a astrobióloga da ESA com uma expressão de

incredulidade, questionando-se sobre como se poderia saber uma coisa
dessas. Emese deixou-os propositadamente em suspenso um segundo mais
antes de completar a resposta.

“E são muito diferentes.”
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Sempre preocupada com o tempo de que dispunham, a astrobióloga
desviou o olhar para o relógio instalado no mid-deck com a contagem
decrescente para o encontro com Phanes.

07:29:44
Sete horas e meia.
“Há uma coisa que começa a tornar-se clara para muitos biólogos, e em

particular os astrobiólogos”, indicou Emese. “A vida é um imperativo
cósmico.”

Todos estavam já bem familiarizados com o conceito e foi Seth que o
sublinhou.

“Onde estiverem reunidas as condições adequadas, ela aparecerá de
imediato.”

“A descoberta de metabolização no solo de Marte pela terceira
experiência das Viking em 1976, a descoberta nesse planeta de depósitos de
sílica e de emissões sazonais de metano e a descoberta dos microfósseis em
meteoritos marcianos, associadas à descoberta dos extremófilos na Terra e
de exoplanetas em torno de muitas estrelas, assim o indicam”, confirmou a
húngara. “Como a vida no nosso planeta emergiu da auto-organização
espontânea da matéria inanimada e parece resultar de mecanismos
automáticos da química replicativa, e considerando que é capaz de existir
em ambientes bem mais extremos do que se pensava, a consequência lógica
é que, sendo as leis da física e da química iguais em todo o universo, o
mesmo acontecerá pelo cosmos fora sempre que as condições mínimas para
tal estiverem reunidas. A vida formar-se-á seguindo os princípios universais
da física e da química, da mesma maneira que a água se formará noutros
planetas segundo os mesmos conceitos universais.”

“Não sei se não devíamos ser mais prudentes nessas analogias”, avisou
Seth. “A vida é bem mais complexa do que as moléculas de água...”

“Com certeza, mas as leis de auto-organização espontânea da química
replicativa são com certeza as mesmas em toda a parte”, argumentou ela.
“A diversidade não está por isso nas primeiras formas de vida. Com base no



que sabemos, penso ser relativamente seguro presumir que são iguais na
Terra e em qualquer outra parte. Por todo o lado a vida começará com
microrganismos não muito diferentes daqueles que apareceram no nosso
planeta. Onde a vida poderá divergir é quando o acaso das mutações e as
condições específicas de cada biosfera entrarem na equação.”

“Ou seja, quando começar a evolução...”
“Isso mesmo. A vida nasce igual em toda a parte e o que gera a

diversidade é o mecanismo da evolução. Isto porque a curto prazo a seleção
natural não é determinista mas oportunista, pois resulta de um padrão
aleatório que, associado às condições específicas existentes num dado
momento, gera caminhos evolucionários específicos.”

Seth franziu o sobrolho.
“Está a referir-se à seleção pelo mais forte?”
“Não, não é assim que segundo os neodarwinistas a coisa se processa”,

esclareceu a astrobióloga. “Vamos imaginar que um micróbio gera
acidentalmente quatro mutações, uma que só aguenta temperaturas a vinte
graus, outra quarenta, outra sessenta e outra oitenta. Se as condições da
biosfera onde essas mutações casuais ocorrerem forem de vinte graus, isso
significa que só a primeira mutação sobreviverá e se reproduzirá, o que
conduzirá a um determinado caminho evolucionário. Mas se por acaso as
condições da biosfera forem de oitenta graus, então só a última mutação
sobreviverá e se reproduzirá, determinando um caminho evolucionário
absolutamente diferente. Não estamos pois, perante a sobrevivência do mais
forte, como muitas vezes erradamente se pensa, mas perante a
sobrevivência daquele que por acaso é mais adequado às condições
existentes no momento. É este, em traços simplificados, o mecanismo da
evolução segundo a teoria neodarwinista.”

“Acaso e seleção natural?”
“Justamente”, confirmou Emese. “A evolução procede por puro acaso,

as sucessivas mutações aleatórias, mas o resultado desse acaso é
condicionado deterministicamente pelas condições externas que as
mutações vão encontrar e que ditarão o seu sucesso ou fracasso.”

“Então a inteligência é um puro acaso?”
A astrobióloga fez uma pausa para tomar balanço e estruturar as suas

ideias.
“Segundo a teoria neodarwinista, é. Porém, isso não é necessariamente

assim.”



A resposta surpreendeu os companheiros.
“Mas não acabou de dizer que as mutações são aleatórias?”, questionou

Yao. “Que eu saiba a inteligência resulta de uma mutação casual, o que
significa que o seu aparecimento é aleatório.”

“É verdade, mas também tive o cuidado de dizer que há um
condicionamento físico determinístico. Repare que a inteligência e a
consciência requerem enormes cérebros e os cérebros grandes exigem muita
energia. Os seres inteligentes e conscientes têm de estar sempre a ingerir
grandes quantidades de proteínas para fornecer energia suficiente aos seus
cérebros, o que pode criar desequilíbrios na biosfera se a vida inteligente se
tornar dominante e consumir todos os recursos, como de certo modo
começa a acontecer na Terra. Além disso, a inteligência deve ser encarada
como apenas uma de várias adaptações evolucionárias possíveis.”

“Então o aparecimento da inteligência não é obrigatório...”
“Não segundo os neodarwinistas, mas estamos sempre perante o

problema do condicionamento físico. Além disso, há a considerar a
natureza determinística dos processos aleatórios a longo prazo, o que não é
equacionado pela teoria neodarwinista. Seja como for, descobriu-se que os
grupos de organismos que competem pelos mesmos nichos têm tendência a
evoluir no sentido de tornarem as suas mutações mais eficientes. Uma das
mutações que inevitavelmente ocorrem tem a ver com o cérebro, em
particular nos animais corpulentos, que precisam de um órgão que faça a
gestão de todo o corpo. Numa situação de competição, os grupos de
organismos cujo tamanho requeira um cérebro terão tendência a torná-lo
cada vez mais eficaz para enfrentarem os competidores. Onde digo cérebro
mais eficaz quero dizer cérebro mais inteligente. Isso conduziria a uma
certeza probabilística de que, aconteça o que acontecer, a inteligência acaba
por emergir em seres vivos com corpos volumosos. Poderá ser em
dinossauros, em primatas ou noutra espécie qualquer. Poderão umas
espécies ser mais inteligentes do que outras, mas a inteligência aparece
sempre.”

“Exatamente como na física quântica”, constatou Seth, desconcertado
com o que lhe pareciam semelhanças entre a biologia e a física. “Os
resultados a curto prazo são probabilísticos, mas a longo prazo tendem a ser
determinísticos.”

Emese hesitou.



“A hipótese determinística das mutações a longo prazo é absolutamente
excluída pela evolução neodarwinista”, insistiu. “Mas há um grupo de
cientistas que acha que a teoria neodarwinista não explica a evolução de
forma completa e que, além da explicação neodarwinista de que é tudo
resultado de um acaso aliado à seleção natural, existem outros mecanismos
em ação. As tendências evolutivas, por exemplo. Se elas existirem, isso
poderá significar que o aparecimento da inteligência e da consciência não é
um puro acaso, é um imperativo cósmico.”

“Mas são precisos fatos para sustentar cientificamente uma tese dessas.”
“O que não falta são fatos. Por exemplo, uma cientista mediu a três

dimensões os crânios de todos os antepassados conhecidos do homem e
descobriu um padrão de evolução morfológica assente numa formulação
matemática. Os ângulos dos crânios evoluíram sempre no mesmo sentido, o
de uma contração crânio-facial e de uma complexificação do sistema
nervoso central, resultantes de um processo interno e aparentemente
independente das condições externas, o que excluía a hipótese de seleção
natural. É como se a evolução da inteligência estivesse previamente
programada.”

“Está a falar a sério?”
“Se esta hipótese for verdadeira, a inteligência é uma inevitabilidade”,

observou a húngara da ESA. “Por outro lado, a inteligência oferece óbvias
vantagens competitivas a quem desenvolve um cérebro. Se uma espécie não
ocupar esse nicho evolutivo, uma outra inevitavelmente o fará, o que
significa que a inteligência emergirá em qualquer circunstância. Ou seja, é
também ela um imperativo cósmico.”

Os seus companheiros entreolharam-se.
“Desculpe, quer dizer que, se os seres humanos não desenvolvessem a

inteligência, outros animais o fariam?”
“Sem dúvida. Aliás, sabemos que a inteligência apareceu na Terra

diversas vezes e separadamente, embora só com os seres humanos se tenha
desenvolvido tanto. Os golfinhos e os polvos são muito inteligentes, por
exemplo. Os porcos também. Muitos animais reconhecem-se ao espelho. A
própria cultura não é necessariamente uma invenção humana. Há sinais de
que o Neanderthal desenvolveu traços culturais antes do Homo sapiens. Ora
se nem na Terra a inteligência é um exclusivo dos seres humanos, o que
dizer do universo inteiro?”



Seth Dyson estreitou as pálpebras, avaliando o significado, e sobretudo
as consequências, de uma conclusão dessas.

“Se assim é, podemos esperar que num determinado momento o
mecanismo evolutivo deixe de funcionar, ou pelo menos deixe de ser
aleatório.”

“Ora essa!”, admirou-se Emese. “Por quê?”
“Porque mais cedo ou mais tarde chegará o momento em que os seres

inteligentes se apercebem de que podem proceder a manipulações genéticas
que controlem o processo evolutivo”, disse o astrofísico da NASA. “E nem
todos deverão partilhar as nossas reservas éticas, até porque a sua moral
será forçosamente diferente da nossa. Podendo gerar um superser, muitos
desses extraterrestres o criarão sem hesitações. As mutações deixarão de ser
aleatórias a curto prazo e passarão a ser intencionais e determinadas. Estão
a ver onde isto vai dar? Os seres extraterrestres acham que seria bom para a
sua espécie desenvolverem um cérebro duas vezes mais potente? Procedem
a manipulações genéticas e... wham!, nasce um ser da sua espécie com um
cérebro duas vezes mais poderoso. Como será muito mais inteligente, esse
superser poderá a seguir fazer manipulações genéticas ainda mais extremas
e inteligentes. A evolução deixará de ser um fenômeno de origem aleatória
que se produz ao longo de milhares ou milhões de anos e tornar-se-á um
fenômeno intencional e dirigido, que em apenas duas ou três gerações dará
origem a uma superespécie muito mais desenvolvida e poderosa. E na
geração seguinte a superespécie poderá criar a hiperespécie, e assim
sucessivamente. A evolução natural desaparecerá, substituída por uma
evolução incrivelmente rápida e especificamente dirigida para criar
hipersupergênios.”

Fez-se um súbito silêncio no mid-deck. Os quatro astronautas
contemplavam a perspectiva de uma aceleração brutal do processo
evolutivo e a possibilidade de ele ser intencionalmente controlado e
dirigido.

Foi Tomás a enunciar a conclusão mais óbvia a tirar de todo aquele
raciocínio.

“Isso significa que os tripulantes de Phanes podem não ser apenas mais
inteligentes do que nós”, murmurou o português, caindo em si quanto à
magnitude do que os aguardava. “Podem ser muito mais inteligentes. Muito
mais.”



A conclusão era inegável e foi acolhida com um gesto de assentimento
de Bozóki Emese.

“Deuses.”



LXXVI

“Como é possível comunicar com deuses?”
A pergunta de Tomás ficou por momentos a pairar no ar enquanto os

vários astronautas consideravam possíveis respostas. O português
aproveitou para espreitar o relógio do mid-deck que prosseguia a contagem
decrescente para o momento previsto para o encontro com Phanes.

07:03:51
Faltavam sete horas.
Foi Yao Jingming que respondeu.
“Se calhar falam mandarim”, especulou o astronauta chinês. “E inglês,

português, francês e húngaro, as línguas de todos os que se encontram aqui
no space shuttle.”

“Não brinque, Yao.”
“Não estou a brincar. Se são tão avançados que têm capacidades que os

tornam quase indistinguíveis de deuses, não é impossível que tenham
desenvolvido poderes telepáticos que lhes permitam assimilar
automaticamente as formas de comunicação dos seres vivos que
encontrarem. Como nós seremos os primeiros terrestres que contactarão,
podem falar as nossas línguas.”

A hipótese era sedutora e fazia o seu sentido, mas Seth não estava
inteiramente convencido.

“Não há dúvida de que uma situação dessas nos facilitaria enormemente
a vida e possibilitaria o contato entre nós e os tripulantes de Phanes”,
admitiu o astrofísico da NASA. “Mas há uma outra hipótese a considerar,
não acham?”

“Qual?”
“A de eles nem sequer quererem nos contactar.”
“Ora essa!”, questionou Emese. “Por que não haveriam de querer?”
“E por que haveriam de querer?”
“Para expandir seus conhecimentos, por exemplo.”
“Se a diferença de inteligência entre nós for tão grande como estamos

imaginando, acha mesmo que eles terão interesse em conversar conosco?”



“Por que não?”
“Você conversaria com uma bactéria?”
A astrobióloga hesitou.
“Uh... bem, enfim...”
“A conversa entre duas espécies só é possível se a diferença de

desenvolvimento intelectual não for grande demais entre elas”, observou o
americano. “Mas um encontro entre inteligências de nível semelhante não é
provável, como já percebemos, o que significa que vamos encontrar uma
inteligência muito superior à nossa. Isso levanta problemas sérios de
comunicação. Reparem, por que não ficamos explicando a teoria da
relatividade às orquídeas ou a física quântica às zebras? Porque estamos em
níveis diferentes. O mesmo acontecerá na situação inversa.”

“Isso é verdade”, interveio Tomás, que já dedicara algum tempo a
refletir sobre o assunto. “Como também é verdade que nem vale a pena
tentar conversar com uma orquídea. Mas se pudéssemos conversar com
uma zebra não o faríamos? Claro que nunca seria para lhe explicar física
quântica, mas consigo pensar numa série de perguntas mais prosaicas que
seria capaz de lhe fazer e cuja resposta me interessaria. O que acha ela das
listas que tem espalhadas pelo corpo? O que pensa quando vê uma outra
zebra ser caçada por um leão? O que sente quando um filho lhe morre? Tem
sentimento de amor? Aprecia a beleza? O que acha dos seres humanos?
Não poder conversar com a zebra sobre física quântica não me impediria de
conversar com ela sobre assuntos que me pareçam ao seu nível de
compreensão. Dialogar com uma espécie diferente, mesmo que
intelectualmente inferior, seria uma oportunidade a não desperdiçar.”

“É mesmo isso”, concordou Emese. “Convém aliás sublinhar que a
distinção entre vida simples e vida inteligente não é tão clara como à
primeira vista poderá parecer. Não existe uma linha divisória em que
possamos dizer que deste lado não há inteligência e daquele há. A
inteligência, e já agora a consciência, são propriedades emergentes que têm
graus e surgem em diversos níveis de complexidade. Nós somos a espécie
mais inteligente e consciente que existe na Terra, é certo, mas não somos a
única no planeta. É possível encontrar na fauna terrestre outras espécies
inteligentes e conscientes, como qualquer dono de animais domésticos pode
explicar.”

“Isso é bem verdade”, concedeu Seth. “Tenho um cão-d’água esperto
que se farta. Até vai buscar na porta a revista que assino, vejam lá.”



“A Scientific American?”
“A Playboy.”
Riram todos.
“Os cães são um exemplo de animais inteligentes”, concordou Emese.

“Pelos vistos bem mais espertos do que o Seth, que comprovadamente
guarda a sua inteligência entre as pernas.”

“Ayah!” exclamou Yao. “Essa foi forte!”
“Mas há mais exemplos de animais inteligentes além dos cães. Alguns

zoólogos já estabeleceram comunicação com um certo grau de sofisticação
com outros animais, designadamente os chimpanzés e os bonobos. Por que
razão os tripulantes de Phanes não seriam capazes de fazer o mesmo?”

“Além do mais, é preciso não esquecer que foram os extraterrestres que
tomaram a iniciativa de entrar em contato conosco”, lembrou Tomás.
“Através do sinal Wow! enviaram-nos as séries de Lyman e Phanes
continua a repetir os quarenta e dois primeiros algarismos de pi. Não só
estamos perante formas de comunicação como isto prova que há intenção
de comunicação. Podem encontrar-se num nível muito superior ao nosso,
tão superior que aos nossos olhos se tornam quase indistinguíveis de
divindades, mas nada os impede de se colocarem ao mesmo nível de
comunicação que o nosso.”

O astrofísico ponderou estes argumentos.
“Talvez vocês tenham razão”, admitiu. “Mas isso levanta o problema da

motivação, não acham? Se são assim tão avançados, o que pretendem de
nós?”

“O mesmo que nós pretendemos deles”, respondeu Emese. “Saber
coisas. Conhecer o universo. Acumular conhecimento.”

O americano passou a mão pelo cabelo.
“E se... se tiverem fome?”
“Fome?”
“Sim. Quando vemos um animal, não pensamos necessariamente em

adquirir mais conhecimentos nem em perguntar-lhe se tem sentimentos de
amor, pois não? Sobretudo se se passou muito tempo desde a última vez que
comemos carne fresca. Quando tenho fome e ponho os olhos numa galinha,
por exemplo, penso logo nela tostada no espeto com batatas fritas. O que
impede os tripulantes de Phanes, que com toda a probabilidade passaram
anos e anos fechados na sua nave, de nos encararem da mesma maneira?
Quem sabe se eles não vêm aí cheios de larica e nos acham um pitéu?”



A astrobióloga abanou a cabeça.
“Isso não é possível, Seth.”
“Ora essa!”, retorquiu o americano. “Por que não?”
“A probabilidade de a biologia de seres extraterrestres ser equiparável à

nossa é muito baixa, para não dizer nula. A começar pelo DNA, por
exemplo. Será que têm DNA? Alguma coisa terão que permita a replicação
da espécie, é evidente, mas acho muito difícil que seja um DNA igual ao
nosso e com os mesmos aminoácidos e as mesmas combinações das nossas.
Isto significa que não somos biologicamente compatíveis. Não os podemos
comer nem eles a nós. Comê-los seria como comermos terra e o mesmo se
eles nos comessem, está a perceber? Esse problema não existe.”

O cientista da NASA suspirou profundamente, fingindo-se aliviado.
“Folgo em saber”, disse em tom descontraído. “Detestava acabar como

almoço dos tripulantes de Phanes. Presumo que, sendo assim, o cenário
descrito por H. G. Wells em A Guerra dos Mundos, em que os
extraterrestres são dizimados pelas nossas bactérias, também não é
possível.”

“Pois não. As bactérias terrestres não os conseguiriam contaminar
porque estamos a falar de formas de vida estruturalmente diferentes.”

Algumas das palavras pronunciadas minutos antes por Emese estavam
ainda a ser mastigadas por Tomás, sobretudo as relativas à inevitabilidade
do aparecimento da inteligência.

“Há pouco falou na inteligência como um imperativo cósmico”,
recordou, dirigindo-se a ela. “Mas, se a vida está espalhada pelo universo,
como é óbvio que está, e se o aparecimento da inteligência é inevitável, isso
quer dizer que há seres inteligentes por toda a parte.” Fez com a mão um
gesto largo. “Mas onde estão eles? Não deviam já ter aparecido por aí?”

“A questão que está a levantar chama-se paradoxo de Fermi”, disse a
húngara. “Penso que o sinal Wow! e o aparecimento de Phanes são as
respostas a esse problema.”

“Sim, mas estamos a falar de aparecimentos tardios”, salientou o
historiador. “O sinal Wow! só foi detectado em 1977, oriundo da
constelação de Sagitário, e Phanes parece ser proveniente do mesmo sector
do espaço. Ou seja, estamos provavelmente perante uma única civilização
extraterrestre numa galáxia imensa como a Via Láctea. É muito pouco para
um fenômeno que resulte de um imperativo cósmico, não lhe parece?”



Emese trocou um olhar com Seth, como se lhe passasse a
responsabilidade pela resposta.

“É preciso ter em conta que só há poucas décadas começamos a
perscrutar o cosmos em busca de sinais de civilizações extraterrestres”,
lembrou o astrofísico. “E mesmo os meios de que dispomos são muito
limitados. Ao longo de todos estes anos, os projetos de escuta não tiveram
sequer muito tempo de acesso aos radiotelescópios e sofreram enormes
cortes orçamentais que quase os inviabilizaram. Isso explica muita coisa.”

“Mas não explica tudo.”
“Pode ser que os neodarwinistas tenham razão e de fato a inteligência e

a consciência sejam fenômenos aleatórios e só muito raramente apareçam
no universo”, foi a resposta de Emese. “Ou então pode acontecer que as
outras inteligências existentes no universo não tenham interesse pela
tecnologia ou simplesmente não queiram comunicar. Ou se calhar já nos
descobriram e a Terra não passa de uma espécie de reserva natural que eles
não querem perturbar. Ou pode acontecer que uma civilização, atingindo
um determinado nível de desenvolvimento, se autodestrua. Pode haver
muitas explicações.”

Esta resposta não satisfez Tomás.
“Insisto que, se a vida inteligente é também um imperativo cósmico,

deveria haver por toda a parte sinais enviados por civilizações avançadas.”
Seth inclinou a cabeça de lado.
“E há.”
O português fez um gesto impaciente.
“Ora! Apenas o sinal Wow!”
“Na verdade, Tom, há mais.”
“Mais?”
O astrofísico da NASA cruzou os braços e olhou para o historiador com

uma expressão indefinível.
“Muito mais.”



LXXVII

A revelação acabada de fazer por Seth, e que pelos vistos não
surpreendera Emese nem Yao, deixou Tomás atônito. Olhou para cada um
dos seus três companheiros à vez, tentando perceber se brincavam. Como
sabia que o americano era propenso a partidas, não acreditou nele e preferiu
questionar com os olhos a húngara e o chinês. Foram os seus semblantes
sérios que o convenceram de que Seth estava a falar a sério.

“Diz você que já captamos outros sinais de civilizações
extraterrestres?”, insistiu, querendo certificar-se de que entendera bem e
não havia equívocos. “Quais?”

O cientista da NASA abanou a cabeça.
“A pergunta correta não é quais, Tom”, corrigiu-o. “É quantos. Isto

porque já se registaram muitos sinais presumivelmente enviados por
inteligências alienígenas.”

“Quantos exatamente?”
“Mais de duzentos.”
“O quê?!”
“Duzentos e trinta e quatro, para ser mais preciso.”
A informação era de tal modo incrível que Tomás continuou a ter

dificuldade em acreditar.
“Está a falar a sério?”
“Um estudo levado a cabo pela Universidade Laval, no Canadá, e

divulgado em 2016, passou em revista dois milhões e meio de espectros e
usou o Sloan Digital Sky Survey, o mapa astronômico tridimensional mais
pormenorizado que existe, para detectar modulações espectrais. Foram
encontrados sinais com uma modulação muito específica e sempre com o
mesmo período em duzentas e trinta e quatro estrelas. Repare que estamos a
falar de sinais que não podem ter sido causados por interferências dos
instrumentos.”

“Duzentos e trinta?”
“E quatro”, precisou Seth. “Os sinais detectados tinham um perfil

singular, pois situavam-se numa gama espectral muito curta, entre o tipo



espectral F2 e K1, precisamente o mesmo do Sol, e correspondiam ao
formato previsto por publicações científicas para emissões de civilizações
extraterrestres. Claro que não estamos perante a garantia de nada, até
porque é sempre possível que os sinais resultem de composições químicas
muito peculiares numa fração de estrelas da região do halo galáctico, mas
os autores do estudo consideraram a origem de uma inteligência
extraterrestre a hipótese mais provável. Trata-se de pulsações de luz
separadas por um intervalo constante, como flashes, e os astrônomos
canadenses concluíram que o mais provável é terem sido gerados
intencionalmente. ”

“Caramba!”
“E em 2017 o radiotelescópio Molonglo, na Austrália, detectou três

sinais de rádio provenientes das constelações da Popa e da Hidra Fêmea. A
possibilidade de se tratar de interferência local foi eliminada e a
Universidade de Harvard afirmou não ter identificado qualquer origem
natural plausível. A hipótese de se tratar de sinais de civilizações
extraterrestres é considerada a mais provável. ”

“Mas não é certo...”
“Nada neste tipo de pesquisa é certo, Tom. Tudo isto requer ainda

estudos adicionais, é evidente, mas a confirmar-se a intencionalidade desses
sinais o sinal Wow! não foi a única mensagem provavelmente enviada por
uma civilização extraterrestre, embora seja de longe a mais famosa.”

A revelação era de tal modo espantosa que Tomás estava ainda a
recuperar do choque.

“Bem... se isso for mesmo assim estamos perante uma autêntica
revolução no pensamento científico, uma mudança de paradigma de uma
magnitude igual à descoberta por Copérnico de que a Terra não é o centro
do universo ou à descoberta por Darwin dos mecanismos da evolução”,
considerou o historiador. “Se a vida é mesmo um imperativo cósmico, e em
particular a vida inteligente, ficamos a saber que há um padrão no universo
e que esse padrão aponta para um universo teleológico. Ou seja, um
universo concebido especificamente com um objetivo.”

Seth fez uma careta.
“Ora, ora. Não exageremos...”
“Não é exagero, Seth”, insistiu o português. “Pense bem no que isto

significa. Estamos a falar de uma coisa tremenda. Já reparou que para
produzir vida foi necessário um universo inteiro? Um universo inteiro!



Estamos perante a descoberta mais extraordinária de todas, a constatação de
que todo o cosmos foi criado especificamente com o propósito de gerar
vida, e especificamente vida inteligente. É por isso, e pelos vistos
justamente por isso, que existe o universo. Se a criação de vida inteligente é
o objetivo da existência de tudo, estamos diante de uma nova revolução
coperniciana. A própria teoria neodarwinista, que aponta exclusivamente
para o acaso aliado à seleção natural e exclui em absoluto a direção
evolutiva, fica em causa. Nada será como dantes na forma como encaramos
o universo e a nossa própria existência. Não somos um acidente, resultamos
de um desígnio. O universo não é acidental, é intencional. E se há intenção
há um intencionador. Não compreendem o verdadeiro significado destas
descobertas?”

As palavras de Tomás foram recebidas com um silêncio profundo pelos
companheiros. Desde o início daquela missão que as vastas implicações
filosóficas da descoberta de vida extraterrestre, e em especial de vida
inteligente, estavam na mente de todos, mas na vertigem dos
acontecimentos nenhum se havia dado conta do que isso realmente podia
significar para a visão do mundo e da própria existência humana. No
momento em que o acontecimento estava à beira de se produzir, no entanto,
o verdadeiro sentido das descobertas surgia-lhes com a força de uma
epifania: nada voltaria a ser o mesmo na visão que a humanidade teria do
sentido da vida.

No momento em que Yao ia comentar as observações do português,
ouviu-se um clique na intercomunicação e a voz de Duck soou no mid-deck.

“Tripulação ao cockpit.”
A chamada rompeu a letargia em que os quatro haviam caído enquanto

contemplavam os horizontes rasgados pela conversa. O primeiro a reagir foi
Seth, que carregou no botão do intercomunicador para responder à
chamada.

“O que se passa, Duck?”
“Venham ao cockpit”, insistiu o comandante do Atlantis. “Houston

anunciou que a todo o momento fará uma comunicação. Parece que é
importante.”

Os olhares desviaram-se para o relógio com a contagem decrescente.
06:39:01
Seis horas e meia para o contato com Phanes.



Os quatro especialistas de missão e de carga impulsionaram-se e
flutuaram até o cockpit. Encontraram Duck e Frenchie instalados com ar
expectante diante do aparelho ligado ao sistema de satélites TDRS, que
permitia ao shuttle comunicar com o Controlo de Missão.

“Serão novidades sobre a Soyuz?”
“É provável”, confirmou o comandante sem tirar os olhos do rádio.

“Temos de...”
“Atlantis, Houston”, chamou uma voz do Controlo de Missão,

interrompendo a conversa. “Stand by.”
“Roger, Houston”, foi a resposta imediata de Duck. “Será que podem

indicar o sentido da comunicação, por favor?”
Ouviu-se o som cheio de estática antes da resposta.
“Stand by.”
Claramente ainda estava a ser preparada uma informação crucial para

ser transmitida aos tripulantes do Atlantis.
“Deve ser sobre os russos”, insistiu Frenchie, começando logo a

inspecionar o sistema de ativação dos mísseis para se certificar de que
poderiam ser disparados a qualquer momento. “Já devem ter localizado a
órbita e a posição da Soyuz.”

“Sim”, concordou Duck, as gotas de suor a deslizarem-lhe pelas
têmporas. “Devem tê-los localizado e vão dar-nos as coordenadas para o
ataque.”

Os quatro astronautas civis que haviam convergido para o cockpit
engoliram em seco. Ninguém ignorava que o confronto com a nave russa
poderia ocorrer a qualquer momento e parecia já inevitável, mas todos
alimentavam até aí a secreta esperança de que o pior fosse de alguma
maneira evitado. Essa esperança, concluíam nesse momento, não passara de
uma ilusão.

“Oh, meu Deus!”, murmurou Seth, fechando os olhos. “Isto é uma
loucura.”

Os companheiros não disseram nada, mas era evidente que a ansiedade
se apossara de todos.

A voz de Billy irrompeu nesse momento pelo rádio.
“Atlantis, Houston”, chamou o diretor da missão a partir do Johnson

Space Center. “Estão a ouvir?”
“Roger, Houston”, confirmou Duck. “Ouvimos cinco por cinco.”



“Temos novidades para vocês, rapazes”, disse Billy muito agitado,
evidentemente de excitação. “Os telescópios no Chile estão apontados para
Phanes e continuam apenas a registar imagens de uma luz em movimento.
Como sabem, só está previsto que consigam fotografar adequadamente o
objeto daqui a cerca de duas horas. Acontece que o Hubble, como se
encontra no espaço, obteve um ângulo diferente da luz solar e já captou
uma fotografia perfeita em alta definição.”

A notícia foi recebida com alívio, e também excitação, no cockpit do
Atlantis. Todos esperavam as terríveis ordens que resultariam num ataque à
Soyuz e afinal recebiam uma notícia relacionada com Phanes.

“Ding hao!”, exclamou Yao. “Excelente!”
“Atta boy!”, celebrou Seth. “Boa!”
Emese e Tomás aplaudiram e os dois militares, Duck e Frenchie,

abriram os rostos em sorrisos de alívio, satisfeitos por o momento do
combate não ter ainda chegado.

“Roger, Houston”, disse o comandante do space shuttle pela rádio,
confirmando a recepção da informação. “Que magnífica notícia! Quando
nos podem enviar a imagem?”

Mais som de estática antes da resposta.
“Atlantis, Houston”, chamou Billy. “Começamos neste momento a fazer

a descarga da fotografia no seu computador central. Verifiquem, por
favor.”

Com um movimento rápido dos dedos, Frenchie procurou a pasta das
transferências no computador e constatou que de fato estava a ser
descarregado um arquivo intitulado Phanes. Voltou-se para o comandante e
confirmou com o polegar no ar.

“Houston, Atlantis”, chamou Duck. “A imagem está a chegar.”
Quando o comandante do space shuttle se preparava para analisar o

arquivo, o Controlo de Missão voltou a falar.
“Rapazes, vocês nem vão acreditar no que temos aqui...”



LXXVIII

Os olhares de todos os que estavam na cabine caíram sobre o arquivo
que o Johnson Space Center descarregava no computador do Atlantis
através do uplink do TDRS. O download da fotografia estava a revelar-se
anormalmente lento, o que começou a exasperar os seis astronautas
concentrados no cockpit do space shuttle. Impaciente, Frenchie apertou
uma tecla e acessou a avaliação do tempo que o arquivo levaria para ser
descarregado.

Trinta e dois minutos.
“Mince!”, praguejou. “Isto vai levar uma eternidade!”
Os companheiros verificaram a estimativa e ouviu-se um murmúrio de

descontentamento.
“Realmente, meia hora é um exagero!”, protestou Seth. “Assim não

pode ser.”
A demora e a necessidade de avaliarem o formato e as características de

Phanes para poderem planificar a ligação à nave extraterrestre levaram o
comandante do Atlantis a carregar no botão para comunicar com o Controlo
de Missão.

“Houston, Atlantis”, chamou Duck. “O download da fotografia está a
ser muito demorado. Será que nos podem enviar uma versão mais leve, para
a descarga ser mais rápida?”

“Atlantis, Houston”, foi a resposta de Billy no Johnson Space Center.
“Negativo.”

A brusca rejeição do pedido surpreendeu o comandante do Atlantis.
“Houston, Atlantis. Podem clarificar, por favor?”
“Atlantis, Houston. Isso não é possível porque estamos a enviar-vos em

tempo real a imagem que o Hubble nos está a remeter. Infelizmente não
temos ainda nenhuma versão mais leve para lhes reenviar.”

O comandante do Atlantis refletiu durante alguns momentos na resposta
e voltou à carga.

“Houston, Atlantis. Vocês já viram a fotografia?”



“Correto, Atlantis”, confirmou Billy. “Estamos vendo-a se formar à
medida que o Hubble a transmite, mas creio que seu computador de bordo
não tem a mesma capacidade.”

Foi Frenchie que no cockpit fez com a cabeça um gesto afirmativo para
os companheiros, confirmando o que o diretor da missão acabara de dizer.

“Ele tem razão”, anuiu. “Teremos de esperar que o arquivo seja todo
descarregado através do TDRS para aceder à fotografia.”

A informação desencadeou no cockpit uma sucessão de interjeições em
várias línguas.

“Fuck!”
Duck voltou a premir o botão para comunicar com o Johnson Space

Center.
“Houston, Atlantis”, chamou. “Podem ao menos explicar-nos o que

estão a ver?”
Mais um rangido da estática antes da resposta.
“Atlantis, Houston”, devolveu Billy. “A imagem que o Hubble nos está

a enviar é tão surpreendente que ainda estamos a proceder a confirmações
de que se trata mesmo da origem do sinal de rádio de Phanes e a avaliar o
significado disto tudo. Não há sequer acordo entre nós sobre a natureza do
veículo. Como procedemos ainda às últimas verificações, preferimos não
lhes dizer nada, além de que os espera algo bem diferente daquilo que
imaginávamos. De qualquer modo, gostaríamos de aguardar sua reação
para ver se vocês fazem a mesma leitura que alguns de nós estão a fazer.
Tenham paciência, rapazes. Já falta pouco. Over.”

Os olhares da tripulação do Atlantis voltaram em simultâneo à
contagem de tempo que o computador dava nessa altura para a descarga da
fotografia, vinte e um minutos, e a seguir para o relógio com a contagem
decrescente para o encontro com Phanes.

06:20:57
Faltavam seis horas e vinte minutos.



LXXIX

A indicação pelo computador de bordo do tempo que restava para a
conclusão do download da fotografia tirada pelo Hubble a Phanes foi-se
reduzindo gradualmente ao fio dos minutos, até se limitar a alguns
segundos.

Vinte segundos.
19
18
17
Enquanto aguardava a iminente conclusão da descarga da imagem pelo

TDRS, Tomás espreitou a outra contagem decrescente, a referente ao
encontro com a nave extraterrestre.

05:59:21
Menos de seis horas.
Nesse instante, todavia, a contagem decrescente que realmente

importava era a relativa à conclusão da importação da fotografia do Hubble
que Houston transmitia para o computador central do Atlantis. Os olhares
de todos os presentes fixaram-se nos dígitos do computador que
contabilizavam os segundos que faltavam para a transmissão da fotografia
de Phanes ficar completa. Quinze segundos...

14
13
A curiosidade no cockpit era imensa. Os seis tripulantes do Atlantis

estavam de olhos postos na tela à espera que, uma vez o download
completo, o arquivo se abrisse e a imagem de Phanes, com todos os
contornos da nave espacial extraterrestre, mais pormenores da sua
configuração, textura e sistema de propulsão, fosse enfim revelada.

12
11
Ninguém ignorava a importância de se ter acesso àquela fotografia. Ela

poderia revelar muito sobre quem os extraterrestres eram, o seu nível de
tecnologia, talvez mesmo a sua morfologia, além de fornecer indicações



operacionais preciosas sobre a forma mais adequada de se estabelecer o
contato com o veículo alienígena. Teria portas? Qual o seu tamanho?
Seriam capazes de passar por ela? O que diria o seu formato sobre os
ocupantes da nave?

“Está quase”, murmurou Seth. “Quase, quase...”
O computador indicou dez segundos...
9
8
“A imagem abre-se automaticamente?”, quis saber Yao, assaltado pela

dúvida. “Ou teremos ainda de ir à pasta?”
7
6
5
A resposta foi dada por Frenchie.
“A abertura é automática.”
4
3
2
“É agora! É agora!”
1
0
A janela minúscula que indicava o tempo em falta assinalou a conclusão

da contagem e foi como se o próprio tempo parasse e ficasse em suspenso.
Todos permaneceram especados a olhar para o computador, as respirações
contidas à espera da imagem, o silêncio absoluto apenas quebrado pelo
zumbido suave das ventoinhas que faziam o ar circular dentro do space
shuttle. A tela ficou então negra e assim permaneceu alguns momentos;
embora breves, pareceu à tripulação uma verdadeira eternidade.

De repente, apareceu uma fotografia.
Phanes.
“What the fuck!”, praguejou Seth, estupefato com o que via. “O que raio

vem a ser isto?”
“Wah!”, exclamou Yao. “Não pode ser!”
Foi no meio da estupefação geral que Frenchie deu uma palmada

irritada na mesa de controle.
“Merde!”, vociferou o piloto canadense. “Enganaram-se, les cons!”
“O quê?”



“Houston.” Fez um gesto agastado indicando a tela. “Não veem?
Enviaram-nos a fotografia errada.”

Pareceu evidente a todos que Frenchie tinha razão. Um engano. Billy
Gibbons e o pessoal do Johnson Space Center haviam-lhes transmitido a
imagem errada. Não era evidente?

Duck carregou no botão para comunicar com o Controlo de Missão.
“Houston, Atlantis”, chamou. “Estão a ouvir?”
“Cinco por cinco, Atlantis”, devolveu Billy em terra. “Temos indicação

do nosso computador de que a imagem já aí está. O que acham disso,
rapazes?”

“Não achamos nada, Houston. Vocês mandaram-nos a fotografia
errada.”

“Atlantis, Houston. Diga outra vez”
“Vocês mandaram-nos a fotografia errada”, repetiu o comandante do

shuttle. “Será que nos podem enviar a correta, só que agora em versão de
baixa definição, por favor? Não podemos passar mais meia hora à espera do
download, como devem calcular.”

“Roger, Atlantis. Stand by.”
Confrontado com a afirmação de que havia uma troca de imagens, Billy

fora decerto verificar com o resto do pessoal da NASA o que teria
acontecido e emendar a mão. Perante esta evolução, o ambiente no cockpit
da nave espacial descontraiu momentaneamente. Os sorrisos voltaram a
misturar-se com os esgares aliviados.

“Já viram esta?”, perguntou Seth. “Lá em baixo às vezes cometem erros
absolutamente infantis. Já imaginaram o que seria se acreditássemos que
esta era a imagem certa?”

“Ayah!”, exclamou Yao, indicando a fotografia que continuava a encher
a tela do computador de bordo. “Salta aos olhos de qualquer um que uma
coisa destas não pode ser Phanes. Até admira a NASA não ter percebido de
imediato que...”

O rádio estralejou de novo.
“Atlantis, Houston.”
Foi Duck, como sempre, que respondeu à chamada do Johnson Space

Center.
“Estamos aqui, Houston”, sinalizou. “Quando nos podem enviar a

imagem correta?”



“Atlantis, é só para esclarecer que acabamos de conferenciar com o
pessoal da informática e fizemos a verificação com o sinal que recebemos
do Hubble. Não há dúvida nenhuma. A imagem que enviamos é a correta.”

O comandante do space shuttle pensou ter ouvido mal, até porque havia
ocorrido uma ligeira interferência de estática a meio da comunicação e
podia ter-lhes escapado alguma coisa.

“Houston, diga outra vez.”
“Atlantis, Houston. A fotografia que vocês têm no seu computador é a

correta. Repito, essa imagem é a correta.”
Os olhares de todos os astronautas no cockpit do Atlantis convergiram

de novo para a fotografia que enchia a tela do computador de bordo, a
incredulidade a banhar-lhes os rostos.

“O quê?!”
Duck carregou no botão do rádio e insistiu.
“Houston, têm a certeza?”
A resposta do diretor da missão foi imediata e peremptória.
“Absoluta”, disse Billy. “O que vocês estão a ver é Phanes.”
Foi só nesse instante que os astronautas perceberam que não havia

engano nenhum. A fotografia que o Hubble tirara revelava o verdadeiro
formato e natureza do veículo com o qual se iriam encontrar dali a pouco, e
por mais que achassem inacreditável a imagem na tela teriam de se render à
evidência. Estavam mesmo a ver Phanes.

Viam e sentiam-se chocados.



LXXX

Um meteoro.
Era isso o que a fotografia tirada pelo Hubble revelava. Uma gigantesca

pedra cinzenta em formato de V, uma espécie de enorme salsicha
esburacada iluminada lateralmente pelo Sol e que se destacava do negro
profundo do espaço; claramente a exposição da câmera fotográfica do
telescópio espacial fora breve e não captara a luz das estrelas circundantes.
Via-se a superfície do objeto cravada de crateras, buracos, montes,
penhascos e sombras, como se as formações rochosas fossem estátuas cujos
espectros a luz solar projetava sobre a superfície do meteoro.

Todos olhavam incrédulos para a imagem.
“É isto Phanes?”
A imagem era desconcertante e deixou todos os que se encontravam no

cockpit chocados com o que viam. O primeiro a atuar foi Duck, que premiu
o botão da comunicação para questionar o Johnson Space Center.

“Houston, Atlantis”, chamou. “Phanes é um meteoro?”
“Afirmativo, Atlantis.”
“Isso foi verificado?”
“Várias vezes”, assegurou Billy no Controlo de Missão. “Enquanto o

seu computador de bordo fazia o download da fotografia, procedemos a
múltiplas confirmações, identificando a posição do meteoro fotografado
pelo Hubble e a posição de Phanes segundo a triangulação dos sinais de
rádio. As sucessivas verificações que levamos a cabo deram todas o mesmo
resultado, pelo que já não há a menor dúvida. É deste meteoro que está a
ser emitido o sinal de rádio com os primeiros quarenta e dois algarismos de
pi. ” Fez uma curta pausa para deixar a ideia assentar. “O meteoro é
Phanes.”

Ninguém no cockpit do Atlantis conseguia descolar os olhos da
fotografia do astro. Tudo aquilo lhes parecia tão extraordinário que mal
podiam acreditar.

“Holy shit!”, praguejou Seth. “É incrível!”
Yao abanava a cabeça.



“Ayah, não é possível!”, exclamou o astronauta chinês, recusando-se a
aceitar o que via. “Isto não faz qualquer sentido. Nenhuma civilização
avançada usa meteoros como veículos espaciais, como é evidente. Uma
coisa destas não pode ser.”

“O Yao tem razão”, concordou o astrofísico da NASA. “Tem de haver
um engano qualquer.”

“Então como se explica que Houston tenha confirmado que é deste
meteoro que é emitido o sinal de rádio que temos estado a ouvir?”,
questionou Tomás. “Deixem-me recordar-vos que ainda há pouco tínhamos
concordado que a única coisa que seria mesmo surpreendente era Phanes
ser uma nave como as que vemos nos nossos filmes de ficção científica.
Sermos confrontados com uma surpresa, como está agora a acontecer, não
deveria ser de modo nenhum surpreendente.”

Seth esboçou um gesto de frustração em direção à imagem que enchia a
tela do computador de bordo.

“Está bem, Tom, mas... um meteoro?”
“Um meteoro não tem sistema de propulsão, não dispõe de fonte de

energia nem condições de habitabilidade para albergar formas de vida
complexas”, lembrou Yao, em apoio à posição do companheiro americano.
“Como pode uma civilização avançada recorrer a um veículo tão... tão
primitivo?”

A atenção de Tomás voltou à imagem do meteoro.
“Penso que só teremos respostas se e quando conseguirmos interceptar

esse calhau”, disse. “Para isso precisamos de saber tudo sobre ele.
Composição, dimensão... tudo.”

A observação do português era pertinente e Duck, carregando no botão
de comunicação de rádio, deu-lhe seguimento.

“Houston, Atlantis”, chamou. “Estamos a avaliar o meteoro e
precisamos de informações adicionais. Já foi feita uma análise
pormenorizada a Phanes?”

“Afirmativo, Atlantis. Trata-se de um rochedo com oitocentos metros de
comprimento. Como repararam, tem um formato em V. Uma asa desse V
tem quinhentos metros e a outra trezentos. A análise espectrográfica
preliminar à luz que ele reflete revelou que o objeto pertence à classe
espectral de tipo X, com as linhas de Mg I em 383,8 nm. As linhas mais
brilhantes estão no azul e no violeta. A análise indicou a presença de ferro,
magnésio e cálcio, e ainda traços de silício, mas atenção que estes



resultados são provisórios. Como devem calcular, só teremos certezas sobre
a composição mineralógica quando recolhermos amostras da superfície.”

A astrobióloga da tripulação tinha perguntas a fazer, e uma em
particular. Visto que era o comandante do Atlantis que estava ao microfone
com Billy, Emese pegou num lápis e escrevinhou a palavra “carbono” num
papel que mostrou a Duck, como se lhe pedisse que questionasse o Controlo
de Missão sobre esse elemento.

“E carbono?”, perguntou o militar americano, dando sequência à
solicitação. “Detectaram alguma coisa?”

“Negativo.”
A cientista da ESA ficou estupefata com a resposta. A ausência de

carbono era muito surpreendente, pois seria de esperar que este elemento,
que a maioria dos astrobiólogos presumia ser crucial para a vida, estivesse
presente num veículo enviado por uma civilização extraterrestre.

“Tudo isto é muito estranho”, observou Seth para os companheiros que
se concentravam no cockpit. “Vamos encontrar-nos com uma pedra enviada
por uma civilização extraterrestre mas que não tem vida? Isto faz algum
sentido?”

Boa questão.
“Houston, Atlantis”, voltou Duck a chamar. “Se o sinal de rádio vem

deste meteoro, exatamente de que parte do rochedo está a ser emitido? O
emissor já foi identificado?”

“Atlantis, Houston”, respondeu Billy prontamente. “Afirmativo.
Sugerimos que ampliem a imagem da parte interior do vértice do meteoro.”

O comandante virou-se para o seu piloto, como se lhe encaminhasse a
instrução, e Frenchie desenhou com o mouse um retângulo sobre o vértice
do V. A seguir ampliou toda a imagem no interior do retângulo ao ponto de
encher a tela do computador.

“Está aqui”, disse o piloto canadense. “Digam lá se veem alguma
coisa.”

O olhar de todos incidiu sobre a ampliação; tratando-se de uma
fotografia de alta definição, a imagem mostrava ainda uma excelente
resolução, o que permitia distinguir pormenores, incluindo crateras e
penhascos.

“Está ali uma coisa azulada”, notou Yao, indicando um ponto anil na
imagem. “Ora veja lá o que é.”



O piloto do Quebeque desenhou o retângulo sobre o objeto azulado e
ampliou mais uma vez a imagem. Ficaram diante da ampliação de uma
ampliação e dessa vez a figura tornou-se difusa; via-se uma mancha azul,
mas o seu formato preciso permanecia indefinido.

Duck carregou mais uma vez no botão para comunicar com o Johnson
Space Center.

“Houston, Atlantis. Já ampliamos a imagem e detectamos um ponto azul
no vértice do meteoro. É este o emissor de Phanes?”

“Atlantis, Houston. É o que suspeitamos.”
“Houston, a qualidade da imagem, considerando que se trata da

ampliação de uma ampliação, não é muito boa. O que revela sua análise?”
“Atlantis, Houston. Estamos a ver o mesmo que vocês. Com excepção

da análise espectrográfica e de outros dados sobre a morfologia do objeto
em questão, cujos resultados já partilhamos aliás convosco, não dispomos
de mais nenhuma informação. A fotografia de alta resolução que vocês têm
é a mesma que a nossa e as suas ampliações dão certamente o mesmo
resultado que a nossa.”

“Não há nenhuma informação específica adicional sobre este ponto azul
detectado no vértice do meteoro?”

“Negativo”, foi a resposta de Billy. “A única coisa que nos parece clara
é que se trata de um corpo estranho ao meteoro. Não nos foi possível, no
entanto, determinar com exatidão a morfologia e a composição desse
objeto azul.”

“E a dimensão?”
“Parece-nos um cubo, ou pelo menos um quadrado, com dois palmos

por dois palmos de diâmetro. Não detectamos carbono, mas suspeitamos
que é aí que se encontram os traços de silício que a análise espectrográfica
registou.”

Depois de examinarem longamente o ponto azul revelado pela
ampliação da imagem, os astronautas no cockpit do Atlantis trocaram um
olhar carregado de subentendidos. Aquilo tinha origem alienígena.



LXXXI

As três horas seguintes foram de grande azáfama. O Atlantis e o
Johnson Space Center trocaram mensagens constantes com novos cálculos
sobre a rota e a velocidade do meteoro e a avaliação do que seria necessário
para o space shuttle o interceptar com sucesso. Ao fim de muitas contas e
discussões, o Controlo de Missão enviou para a nave espacial o que
considerou os cálculos definitivos. Foi a partir deles que o comandante e o
piloto puderam delinear a trajetória final para a intercepção de Phanes.

Quando o plano de ação ficou concluído e foi aprovado pelo Controlo
de Missão, Duck pegou num diagrama e desceu ao mid-deck para dar as
instruções aos companheiros. Havia pormenores a discutir e avisos a fazer.
Algumas instruções seriam desagradáveis.

O relógio com a contagem decrescente para a intercepção parecia ter-se
acelerado.

02:31:49
Faltavam duas horas e meia.
O comandante juntou a tripulação e mostrou-lhes o diagrama, onde

constavam a Terra, o Atlantis e Phanes, com as rotas da nave e do meteoro
assinaladas com linhas tracejadas. O shuttle tinha uma órbita circular e
Phanes uma trajetória hiperbólica, como se quisesse aproveitar os efeitos
gravitacionais da Terra para se relançar no espaço.

“O fato de estarmos a lidar com um meteoro obriga-nos a alterar alguns
pormenores importantes do plano que trazíamos de Houston, até porque
sabemos agora que Phanes não irá abrandar”, anunciou. “Para já o shuttle
vai manter a rota e a velocidade. Quando faltarem cinquenta e cinco
minutos para a intercepção, a equipe da EVA iniciará a descompressão. Dez
minutos depois procederemos a uma aceleração e a uma alteração de órbita
de modo a alinharmo-nos com a rota prevista para o meteoro. Quando
faltarem quinze minutos para o contato, e uma vez a descompressão
completada, a equipe da EVA sairá para o espaço e fará no MMU a
traslação para Phanes. Está claro?”



Sempre apreensivo com qualquer elemento relacionado com o voo,
Tomás ergueu a mão.

“Quando fala em aceleração... isso quer dizer que vamos sentir o
impacto?”

“Correcto.”
“Mas... mas eu, a Emese e o Seth estaremos nessa altura na escotilha a

fazer a descompressão.”
“Correcto.”
A forma tranquila e até maquinal como o comandante respondia, como

se o procedimento previsto fosse a coisa mais normal do mundo, deixou o
português desconcertado.

“Será uma aceleração de quanto?”
“Três G.”
“E... e estando nós na escotilha, onde não dispomos de assentos com

dispositivo de segurança, isso não é... enfim, não pode ser considerado
perigoso?”

“Terão de aguentar.”
Não foi uma resposta do agrado de Tomás, ou até dos seus

companheiros de EVA, mas o que poderiam fazer? Ninguém ignorava que
havia um elemento de improvisação naquela missão, uma vez que iam ao
encontro do desconhecido, pelo que realmente teriam de se adaptar às
circunstâncias. Isso de resto já lhes fora explicado durante os exercícios das
semanas anteriores no Johnson Space Center. Não se podiam queixar.

A seguir foi Seth que levantou a mão.
“Quanto tempo teremos para ir a Phanes e voltar?”
“A traslação é uma questão importante que temos de planificar com

cuidado”, indicou o comandante. “Até agora trabalhamos no pressuposto de
que vinha aí uma nave espacial que poderia abrandar e entrar em órbita
quando a interceptássemos, o que significaria que teríamos todo o tempo de
que precisássemos para estabelecer contato e comunicar com os tripulantes.
Mas, se o que afinal vem aí é um meteoro, é diferente. O meteoro não tem
sistema de navegação, pelo que não vai abrandar nem entrar em órbita, e
isso significa que não dispomos de muito tempo para a traslação nem para
permanecer na superfície do objeto. Toda a operação terá de ser uma
quickie.”

O astrofísico percebeu que havia ali um problema e insistiu na pergunta.
“Quanto tempo?”



Duck engoliu em seco antes de responder.
“Dezassete minutos.”
Os elementos da EVA arregalaram os olhos, chocados.
“Dezassete?!”
“Lamento, é o que temos. Toda a operação terá de ser muito rápida,

porque apenas poderemos acompanhar o meteoro durante dezassete
minutos. Ou dezassete minutos e vinte e três segundos, para ser exato. Não
mais.”

“Isso... isso não é nada!”
“Sorry, boys. Como devem calcular, não temos maneira de travar o

meteoro ou pô-lo em órbita. Não vale a pena queixarem-se ou culparem-me
a mim ou a quem quer que seja porque ninguém tem culpa e não há nada
que possamos fazer quanto a isto. A realidade é a que é e temos de a aceitar
e de nos adaptar às circunstâncias.”

A equipe da EVA trocou olhares de frustração. Todos sabiam que
dezassete minutos eram uma insignificância, mas o comandante tinha razão;
não havia nada que pudessem fazer e não era por protestarem que a
realidade se alteraria.

“O que acontece se nos demorarmos?”
“Ouçam bem o que tenho para dizer”, declarou Duck pausadamente, de

modo a sublinhar a importância das palavras seguintes. “Segundo os nossos
cálculos, e considerando a sua velocidade e trajetória, Phanes abandonará a
órbita terrestre ao fim de dezassete minutos e vinte e três segundos e
mergulhará no espaço profundo, desaparecendo tão depressa como
apareceu. Acompanhá-la seria a nossa perdição, pois não teríamos
combustível suficiente para voltar ao nosso planeta e ficaríamos
condenados a errar pelo espaço até o oxigênio se acabar e morrermos todos.
Assim sendo, e aconteça o que acontecer, o Atlantis afastar-se-á de Phanes
aos dezassete minutos e vinte e três segundos precisos, ou de preferência
antes, se tal vier a ser possível. Isto significa que a equipe da EVA não
poderá demorar-se em Phanes para lá deste tempo.” Fitou Seth, Tomás e
Emese, os três astronautas em causa, para se assegurar de que
compreendiam a importância das suas palavras. “Entenderam?”

“Isso está claro”, disse o astrofísico da NASA. “Mas, Duck, ainda não
respondeu à nossa pergunta. Imagine que há um problema qualquer quando
estivermos em Phanes e que nos demoramos para lá desse tempo. O que
acontecerá nessas circunstâncias?”



O comandante do Atlantis endureceu o olhar.
“Ficarão para trás.”
“Perdão?”
“É como estou falando”, disse num tom glacial. “Aos dezessete minutos

e vinte e três segundos, o Atlantis dará meia volta e regressará à Terra, com
ou sem vocês. Isto os obriga a manter sempre o cordão entre o Atlantis e o
MMU e a sair do meteoro por volta dos quinze minutos, de modo que haja
uma folga para a traslação em segurança de regresso ao shuttle. Está claro?”

Os três astronautas da EVA olhavam-no, estarrecidos.
“Vocês nos deixariam morrer em Phanes?”
“Mais vale perder três elementos do que todos”, retorquiu Duck com

uma frieza arrepiante. “Espero que não testem a minha determinação,
porque lhes custaria a vida.”

“Jeez, Duck!”, protestou Seth, abalado. “Como pode dizer isso dessa
forma?”

A expressão do comandante suavizou-se.
“Digo isto assim para que não haja equívocos. Mas ninguém ficará para

trás, estejam descansados. Vocês vão ser espertos e sairão a tempo de
Phanes, não é verdade?”

Os elementos da EVA entreolharam-se de novo, sem saberem o que
responder. A única coisa de que tinham a certeza é que teriam de fazer tudo
muito depressa. Duck não era um homem desagradável, mas não havia
dúvidas de que se tratava de um militar muito qualificado e dava mostras de
ser implacável quando necessário. Fora justamente por isso que a NASA o
escolhera. Ninguém podia alimentar a menor das ilusões. Faria o que dizia
que faria.

O breve silêncio foi quebrado por Yao.
“Há alguma notícia dos russos?”
“Negativo.”
“Não acham isso estranho?”
O comandante abanou a cabeça.
“Não”, foi a resposta. “Calculamos que os russos estejam a monitorizar

as nossas comunicações e por esta altura a fotografia que o Hubble tirou a
Phanes já foi entregue às autoridades aeronáuticas em Moscou. Ou seja,
eles sabem que se trata de um meteoro. Nestas circunstâncias, calculamos
que tenham já dado ordem à Soyuz para não lançar o ataque balístico.”

“Têm a certeza?”



“Temos a certeza que é possível ter nestas circunstâncias. Reparem que
não estamos perante uma nave espacial alienígena, mas um simples meteoro
que pela sua rota não representa nenhum perigo para a Terra. Assim sendo,
não vemos que a Rússia arrisque um conflito internacional com o Ocidente
e a China por causa de um pedregulho que afinal até vai passar ao largo do
planeta. A ameaça russa deixou de existir e podemos concentrar-nos na
nossa verdadeira missão.”

As palavras de Duck provocaram um clamor de alívio a bordo. Emese
foi a única que não pareceu inteiramente convencida.

“Há alguma garantia de que assim seja?”
“Garantia, garantia... ninguém tem”, foi a resposta do comandante.

“Mas não parece lógico que os russos prossigam os seus planos de um
ataque nuclear, com todas as consequências que daí podem advir, à luz da
informação de que Phanes não passa de um pedaço de rocha. Não farão
uma coisa dessas.”

“Talvez vocês não conheçam os russos, mas nós na Hungria
conhecemo-los, e bem”, devolveu a astrobióloga. “Com eles as coisas
nunca são o que parecem...”

Disse-o em jeito de aviso, mas nenhum dos companheiros prestou
qualquer atenção. A análise de Duck, possivelmente feita pela NASA com
base na assessoria da CIA e de outras agências de informações, deixara toda
gente descansada e ninguém se sentia disposto a ouvir más notícias ou a
regressar ao ambiente depressivo das últimas vinte e quatro horas. O
importante era que não haveria nenhum combate no espaço e poderiam
concentrar-se no que sabiam ser realmente essencial.

Foi Duck que deu as instruções finais.
“Muito bem, rapazes, a hora aproxima-se”, anunciou, batendo palmas

para animar as hostes depois da conversa dura. “A equipe da EVA que vá
comer e depois, quando faltar uma hora e vinte minutos, comecem a
preparar-se. Nessa altura iniciar-se-á a transmissão das imagens televisivas
para a Terra, pelo que quero toda a gente com ar bonitinho e bem-disposto.”
Bateu palmas de novo. “Okay, vamos pôr esta máquina em movimento e
levar a missão a bom porto! Como diziam os romanos: alea jacta est! Os
dados estão lançados!”

O comandante deu meia volta e impulsionou-se para o cockpit,
deixando os quatro especialistas de missão e carga a sós, entregues aos seus



pensamentos e às tarefas sob a sua responsabilidade. A hora estava a
chegar.
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Pela segunda vez em vinte e quatro horas, Tomás preparou-se para a
EVA. Não tinha a certeza de estar já recuperado da experiência da véspera.
Aquelas horas todas no vácuo a transferir o combustível e os mísseis do
Delta para o Atlantis haviam-no deixado exausto e com os músculos
doridos, mas não se podia queixar; não só sempre soubera ao que vinha
como tinha plena noção da importância do momento que se avizinhava.
Tudo o que passara até então fora necessário para poderem chegar ao
contato com Phanes, e a verdade é que, apesar de todas as dificuldades e
contrariedades, haviam mesmo atingido aquele ponto. Teria apenas de
perseverar um pouco mais.

A hora H aproximava-se.
“Então?”, perguntou Emese quando ficaram momentaneamente

sozinhos no mid-deck. “Pensou na nossa conversinha?”
Tomás passara a última hora a tentar evitar a húngara, para não ser

forçado a uma decisão, mas não era possível adiar mais.
“Sim, pensei.”
“E então? Concede-me o meu último desejo?”
Um suor frio percorreu as têmporas do português. Não podia dizer-lhe

que não, mas também não queria dizer-lhe que sim.
“O problema é que... enfim, não temos nenhuma oportunidade”, disse,

tentando ganhar tempo. “Bem vê, o espaço é apertado, está sempre gente a
passar e...”

“Podemos ir lá para baixo, para o lower deck usado como armazém.”
“Não pode ser”, retorquiu Tomás, abanando a cabeça. “Dariam logo

pela nossa ausência.”
“Então quando todos estiverem a dormir.”
“Isso só será depois do encontro com Phanes...”
“Desde que o façamos antes de regressar à Terra, tudo bem.”
Tomás coçou a cabeça. A solução dava-lhe mais tempo. Quando a hora

chegasse, logo se veria.



Nesse instante os outros membros da tripulação apareceram e Yao
meteu uma refeição no micro-ondas.

“Está bem”, assentiu o português num murmúrio. “Depois falamos.
Agora temos de ir comer.”

Após mastigarem num silêncio compenetrado uma derradeira refeição
substancial, com bife como prato principal e mousse de chocolate e café no
fim, os especialistas de missão e de carga recorreram uma última vez ao
quarto de banho, processo que no ambiente de gravidade zero, e sobretudo
para Emese, levou uma boa meia hora.

Quando terminaram, uma olhada para a contagem decrescente mostrou-
lhes que estava a chegar o momento para se iniciar a transmissão televisiva
para todos os lares na Terra.

01:20:48
Uma hora e vinte minutos para o contato com Phanes.
“Rapaziada, uma última palavra antes de entrarmos nas casas das

pessoas lá em baixo”, disse Duck pelo intercomunicador. “Estamos a uns
quarenta segundos de Houston começar a difundir para todas as cadeias de
televisão do mundo as imagens que neste momento estão a ser transmitidas
do Atlantis para o Controlo de Missão. Como sabem, Houston tem à sua
disposição as imagens das câmeras instaladas no interior e no exterior do
shuttle, e ainda as das câmeras dos capacetes dos elementos da EVA. Além
disso, há microfones por toda a parte. Vejam se têm cuidado com o que sai
das suas bocas pecaminosas, ouviram? Se quiserem dizer algum palavrão
ou referir-se em termos desagradáveis à mãe de alguém que os desagrade,
aproveitem enquanto podem. Depois será tarde demais.”

“Fuck!, berrou Seth. “Fuck! Fuck! Fuck! Motherfucking pricks!
Dickless shitheads! Fuck you, assholes!”

Todos se riram; felizmente havia ali alguém que mantinha o bom humor
em momentos tão delicados.

“Atta boy, Seth!”, exclamou o comandante pelo intercomunicador. “É
assim mesmo! Só que, quando faltar uma hora e vinte minutos exatos, o que
acontecerá dentro de instantes, a transmissão começará e nesse momento
quero toda a gente bem comportadinha.” Os olhares de todos os presentes
voltaram-se para a contagem decrescente até atingir os zero segundos.

01:20:00
A emissão começara.



“Atlantis, Houston”, chamou a voz de Billy no Controlo de Missão,
evidentemente para dar início à difusão das imagens transmitidas do
Atlantis pelas cadeias mundiais de televisão e pela Internet. “Estamos neste
momento em direto para todo o mundo a acompanhar a fase final da
Missão Phanes. O momento é histórico e temos ligação com a equipe de
astronautas que se encontra no Atlantis para os momentos finais da missão.
Falta uma hora e vinte minutos para o contato com o meteoro que
transmite os sinais de uma civilização extraterrestre. Atlantis, como vão as
coisas a bordo?”

A resposta foi dada por Duck, como lhe competia.
“Houston, aqui Atlantis. Fala o comandante John Daugherty, da NASA,

aos comandos do space shuttle. Saudações a todos os que nos acompanham
neste momento histórico. É com grande emoção que vivemos a hora em que
a humanidade vai estender a mão ao universo e contactar seres
alienígenas. Estamos prestes a iniciar as manobras de intercepção de
Phanes. A equipe que se deslocará ao meteoro vai nesta altura começar a
vestir os escafandros para a saída para o espaço. O piloto Hubert Charbit,
que entre nós conhecemos por Frenchie, irá agora abandonar o cockpit
para auxiliar os nossos companheiros, uma vez que a colocação dos
escafandros, além de delicada, é uma tarefa difícil e morosa. Passo para ti,
Frenchie.”

“Merci, comandante”, respondeu o piloto canadense, projetando-se para
o mid-deck. “Já vou a caminho do mid-deck para ajudar a equipe que
daqui a pouco fará a EVA. EVA é a expressão técnica que usamos para
descrever as operações dos astronautas que abandonam a nave e circulam
no espaço. Tenho a certeza que por esta altura na Terra já todos conhecem
bem a equipe da EVA. Ela é constituída pela professora Bozóki Emese,
astrobióloga da ESA, e pelo professor Tomás Noronha, historiador e
criptanalista escolhido pelas Nações Unidas para ajudar na comunicação
com os seres extraterrestres. A liderar esta equipe está um dos principais
cientistas da NASA, o professor Seth Dyson, chefe da missão científica e
perito em astrofísica, e que irá...”

O palrar tornara-se constante e Tomás deixou de lhe prestar atenção, tão
concentrado estava nas suas funções. Tal como sucedera na EVA da
véspera, o português ajudou Yao a vestir Seth e Emese. Depois foi a vez de
o astronauta chinês, com o auxílio de Frenchie, que não parava de falar para
benefício dos espectadores que na Terra acompanhavam tudo em direto, o



auxiliarem a vestir as calças do escafandro e o torso, a seguir as luvas e por
fim as botas.

Quando chegou a altura de pôr o capacete, e tal como sucedera nos
preparativos para a EVA da véspera, Tomás travou os companheiros para
coçar uma última vez a cara; não teria possibilidade de voltar a fazê-lo antes
de retirar o capacete, horas mais tarde, de preferência com a missão
concluída com sucesso. Tinha de aproveitar aquela derradeira oportunidade.

“Já pode.”
Antes que Yao lhe assentasse o capacete, no entanto, Frenchie interveio,

evidentemente para benefício dos espectadores que na Terra acompanhavam
a transmissão televisiva.

“Professor Noronha, como se sente?”
Ora aí estava uma pergunta que Tomás detestava. Sempre a ouvira na

televisão pela boca de jovens repórteres sobre-excitados e nunca lhe caíra
bem. Chegara por fim a oportunidade de dar uma resposta à altura.

“Tirando uma pequena dor nas costas, sinto-me bem, obrigado”,
devolveu com ar imperturbável. “E você? Como vai essa saúde?”

Frenchie fitou-o, desconcertado.
“Eu... uh...”
O historiador voltou-se para o companheiro chinês, que permanecia

com o capacete na mão.
“Yao, pode pôr-me o capacete, por favor?”
Manobrando o capacete como se fosse uma preciosidade feita de cristal,

o astronauta da NSCA encaixou-o na abertura do escafandro no pescoço e,
fazendo as conexões, selou-o. Tomás ouviu o zumbido suave das ventoinhas
do escafandro e soube nesse momento que estava isolado do mundo
exterior.

Olhou para o relógio com a contagem decrescente.
00:58:42
Faltava menos de uma hora.
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A voz de Duck soou no intercomunicador do capacete de Tomás.
“Equipa da EVA”, chamou o comandante do Atlantis, dirigindo-se a

todos os astronautas que iriam sair para o espaço. “All set? Todos prontos?”
Os três elementos voltaram os polegares para cima.
“Set”, devolveu Seth. “Prontos.”
Sempre com a ajuda de Yao, e com Frenchie no encalço a fazer a

reportagem em direto, os três elementos da EVA foram encaminhados para
a escotilha.

“A equipe da EVA entra neste momento na escotilha”, anunciou o piloto
canadense durante o seu relato para benefício dos espectadores na Terra.
“Os nossos três companheiros vão ficar aqui encerrados nos próximos
quarenta minutos a fazer a descompressão. Trata-se de um processo de
adaptação imprescindível para que se possa sair para o vácuo do espaço.
Dentro de dez minutos, e enquanto a equipe da EVA permanece aqui
fechada, o comandante John Daugherty, conhecido entre nós por Duck, irá
proceder a uma aceleração do Atlantis para o pôr na rota de Phanes,
iniciando assim as manobras de intercepção do meteoro que nos tem estado
a enviar sinais. A descompressão na escotilha terminará quando faltarem
quinze minutos para o contato. A equipe da EVA sairá nessa altura para o
espaço e iniciará os procedimentos de translação para...”

Ao entrar no espaço apertado da escotilha, Tomás sentiu uma mistura de
emoções. As positivas eram dominadas pela memória do oxigênio puro que
iria inalar para expulsar o nitrogênio do sangue. A inalação constituía
sempre um momento agradável e prolongar-se-ia por todo o tempo na EVA.
Depois havia a lembrança da experiência extraordinária que era circular no
espaço exterior e ver a Terra reluzir de azul e o negro profundo do espaço
salpicado por um mar de estrelas de múltiplas cores.

No entanto, nem todas as memórias eram boas. Os sentimentos
negativos que experimentava estavam naturalmente associados ao perigo e
à complexidade da missão. Seriam capazes de a levar a cabo com sucesso?
Os imponderáveis eram tantos que ninguém tinha a certeza de nada.



Neste conflito de emoções, as positivas acabaram por dominar,
sobretudo porque estavam perante a perspectiva de entrar em contato com
seres extraterrestres e assim fazer história. Isto compensava tudo o resto.

“Professor Dyson”, chamou Frenchie durante o relato. “Quais são as
suas últimas palavras antes de a escotilha se fechar?”

“Quero que todos saibam que estamos prontos para levar uma
mensagem de comunhão da humanidade com o universo”, declarou Seth
em tom pomposo. “ Viemos em paz e de coração aberto e acreditamos na
igualdade e na fraternidade entre as espécies inteligentes e na amizade
universal. Saberemos estar à altura do acontecimento e representar
condignamente a humanidade e toda a vida na Terra neste momento
histórico de encontro com seres vindos de outro mundo. Sei que somos
diferentes, pois a diversidade é a alma da biologia, mas o espírito que nos
anima é sem dúvida o mesmo. Deus velará por que o encontro entre as Suas
criaturas constitua um momento fundamental na história do universo e
estou certo de que no final terá motivos mais do que suficientes para Se
sentir orgulhoso dos filhos que gerou.”

“Obrigado, professor. Vão com Deus!”
Toda aquela conversa tinha um toque piroso que desagradava a Tomás,

embora percebesse que o tom se justificava para transmitir para a Terra a
emoção, e sobretudo a importância, do momento que estavam a viver.

Quando esperava que a portinhola se fechasse e os deixasse a sós na
escotilha, viu uma mão estendida na direção dele e percebeu que era Yao a
despedir-se.

“Fu ru dong hai!”
“Perdão?”
“Que a tua sorte seja tão imensa quanto o mar Oriental!” traduziu o

astronauta chinês. “É a nossa maneira de desejar a alguém a maior sorte
do mundo. Fu ru dong hai!”

Apertaram as mãos e despediram-se.
“Até já, meu amigo”, devolveu o português. “Que corra tudo bem!

Vemo-nos daqui a pouco.”
A seguir Yao virou as costas e os três astronautas da EVA viram a porta

encerrar-se. Seth dobrou a alavanca interior da portinhola e selou a
passagem, efetivamente separando-os do resto da nave. O astrofísico da
NASA iniciou o processo de descompressão da escotilha enquanto Tomás e



Emese apertavam o cinto que os prendia à parede para não andarem ali aos
encontrões.

Quando terminaram os preparativos olharam para o relógio com a
contagem decrescente e, sabendo que tinham cruzado uma fronteira e não
havia retorno, como se um rio invisível os arrastasse para o seu destino e
não pudessem fazer mais do que observar o que lhes acontecia, sentiram as
batidas cardíacas acelerar.

00:55:49
O momento do contato aproximava-se.
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A longa espera na escotilha tinha algo de exasperante. Por um lado,
abeirava-se o grande momento, algo que os astronautas da EVA tinham
presente em permanência no pensamento; por outro, o espaço naquela
antecâmara de saída para o exterior era por de mais exíguo, até porque só
fora concebido para dois astronautas e estavam ali três. Não havia nada para
fazer naquele meio tempo a não ser esperar. Esperar, pensar e acompanhar a
evolução dos dígitos no relógio com a contagem decrescente.

00:45:11
Estavam ali havia já dez minutos e todos sabiam que chegara o

momento previsto para a aceleração, de modo a alinhar o Atlantis com a
rota do meteoro.

O intercomunicador do Snoopy Cap quebrou o silêncio.
“Atenção, tripulação”, chamou Duck. “Throttle up. Aceleração de

motores.”
Tomás agarrou-se bem ao cinto que o amarrava à parede da escotilha e o

mesmo fizeram os companheiros. De repente, sem um único ruído de aviso,
uma força imensa empurrou-o contra a parede, como se uma montanha
invisível de tijolos exercesse enorme peso sobre ele; era a aceleração do
Atlantis.

“Porra!”, exclamou. “Isto tem força!”
A aceleração dos três motores do space shuttle pareceu prolongar-se por

uma eternidade, mas uma simples verificação do relógio permitiu constatar
que durou apenas trinta e cinco segundos antes que os 3G desaparecessem
como por encanto; o Atlantis aumentara consideravelmente de velocidade,
graças ao combustível que na véspera haviam transferido do Delta, e
posicionava-se com a velocidade e a rota prevista para o meteoro.

“Throttle down”, anunciou o comandante pelo intercomunicador.
“Velocidade estabilizada. O Atlantis está agora alinhado com a velocidade
e a rota de Phanes.”

O trabalho de pilotagem de Duck e Frenchie havia quase terminado;
restavam pequenos ajustamentos para fazer apenas quando Phanes



aparecesse. O passo seguinte cabia à equipe da EVA. Ciente disso, o chefe
científico da missão quis certificar-se de que a aceleração não produzira
efeitos negativos nos companheiros.

“Então, meninos?”, perguntou Seth. “Estão bem?”
A primeira resposta foi de Emese.
“Não há problema.”
A seguir foi Tomás que ergueu o polegar para cima, como os

americanos gostavam de fazer.
“Tudo ótimo.”
Os primeiros dez minutos haviam passado. Faltavam mais trinta para se

completar a descompressão e quarenta e cinco para o contato com Phanes.
Nessa altura o meteoro já devia estar bem próximo da Terra e Tomás
pensou que gostaria de estar no cockpit para assistir à aproximação em vez
de se encontrar ali fechado; tinha a sensação de falhar uma parte importante
da operação. Sabia que a aproximação constituía uma ação muito delicada e
fora por isso especialmente treinada por Duck e Frenchie durante os
exercícios no Johnson Space Center. Apesar da extrema afinação que a
manobra requeria, tinha total confiança de que seria bem-sucedida. O seu
problema era não a acompanhar visualmente. Sentia-se cego.

À falta de uma televisão ali na escotilha, pôs-se a imaginar como seria a
transmissão televisiva dos acontecimentos. Tinha certeza que a humanidade
inteira estava nessa altura agarrada às telas. Tratava-se de um
acontecimento de uma magnitude semelhante à da missão Apollo XI, que
levara Neil Armstrong à Lua em 1969. A diferença é que entretanto as
tecnologias de comunicação se haviam tornado infinitamente superiores.

O Atlantis dispunha de câmeras de televisão por toda a parte, mostrando
o interior da nave e o espaço exterior de diversos ângulos e a cores.
Possivelmente os espectadores não veriam o meteoro chegar, pois tudo
ocorreria na noite espacial, sem a ajuda da luz do Sol. Além do mais,
Phanes não tocaria na atmosfera terrestre, pelo que não produziria nenhum
rasto luminoso igual ao das estrelas cadentes. Para resolver o problema, Yao
estava encarregado de apontar um holofote que iluminasse Phanes quando
este se encontrasse em trajetória paralela ao shuttle. Isso seria feito para
facilitar o trabalho à equipe da EVA, que precisava de ver o seu objetivo
para se movimentar com maior segurança, mas também para tornar a
emissão televisiva mais compreensível para os espectadores que
acompanhavam os acontecimentos na Terra.



Claro que não havia câmeras instaladas na escotilha, embora Tomás não
tivesse a menor dúvida de que Houston ia usando as imagens da câmera dos
capacetes dos três elementos da EVA para mostrar o que ali se passava.
Nada de muito excitante, claro, pois o processo de descompressão ainda
decorria e os astronautas permaneciam amarrados às paredes à espera que
os quarenta minutos se esgotassem e pudessem sair para o espaço e iniciar a
translação para Phanes.

Para preencher o tempo, o português ia-se distraindo com coisas que
nada tinham a ver com a missão, os pensamentos a deambular ao sabor do
acaso. Pensou na mãe, perdida no labirinto do seu Alzheimer no lar em
Coimbra, e em Maria Flor, decerto plantada diante do televisor e a roer as
unhas enquanto assistia aos acontecimentos em direto. Como se
encontrariam elas? A noiva devia estar aterrorizada, claro, mas ele esperava
que também se sentisse orgulhosa. Os eventos que ocorreriam daí a alguns
minutos eram de natureza extraordinária e, acontecesse o que acontecesse,
ficariam para sempre marcados na memória coletiva da humanidade. Ao
pensar na noiva foi assaltado pela ideia do compromisso que assumira com
Emese e sentiu-se constrangido.

Afastou o pensamento e concentrou-se no que achariam os seus
compatriotas do que se estava a passar. Sentir-se-iam emocionados?
Seguramente que sim. Quando regressasse a casa os políticos com toda a
certeza disputar-se-iam para se colarem a ele de modo a beneficiarem da
notoriedade que a missão lhe conferira e conquistarem assim mais uns
votinhos. Decerto o homenageariam se vissem vantagem nisso, com
abraços sentidos e palmadinhas nas costas. Talvez até dessem o nome dele a
um edifício público qualquer. Um aeroporto, por exemplo. Claro que os
nomes dos aeroportos mais importantes estariam reservados pelos políticos
aos piores dos seus concidadãos, os próprios políticos, mas se o nome de
Cristiano Ronaldo fora atribuído ao aeroporto do Funchal talvez um dia
alguém se lembrasse de baptizar com o nome de Tomás uma pistazinha
qualquer de teco-tecos. O aeródromo de Tires, se tivesse sorte. Ou então
pelo menos a pista de Cabeço da Vaca.

Não conteve um sorriso enquanto a mente vagueava por estes
pensamentos disparatados. Ah, não havia dúvidas! O pior que existia no seu
país eram mesmo os políticos. Tratava-se de um chavão, de fato, pois não se
podiam meter todos no mesmo saco, mas não havia gente mais aldrabona,
mais oportunista, mais...



“Equipa EVA”, chamou Duck pelo intercomunicador dos capacetes.
“Um minuto e vinte segundos para a conclusão da despressurização. Estão
prontos para sair?”

Foi Seth que respondeu da sua maneira característica.
“Afirmativo.”
“Iniciar os procedimentos aos quinze minutos em ponto.”
Quase instantaneamente, o olhar de Tomás focou-se nos dígitos com a

contagem decrescente.
00:16:02
Um minuto para a descompressão terminar.
O primeiro a reagir foi Seth, pois tinha a responsabilidade de chefiar a

equipe. O cientista da NASA desapertou o cinto que o atava à parede da
escotilha e encostou-se à porta exterior. Deitou as mãos à alavanca e, sem
tirar os olhos do relógio digital, aguardou que o último minuto se
completasse.

“Temos de ser rápidos e seguros”, recomendou o astrofísico aos
companheiros pelo intercomunicador. “Quando nos alinharmos com
Phanes, daqui a um quarto de hora, teremos de estar já em movimento de
translação para queimar etapas. Não há tempo a perder, todos os segundos
contam.”

Ninguém o ignorava.
Os companheiros na escotilha imitaram-no e também desapertaram os

cintos, preparando-se para abandonar o Atlantis. Emese parecia muito
compenetrada e não dizia nada, mas tornava-se evidente que se sentia muito
nervosa. Não era caso para menos.

Por esta altura, considerando a iminência da saída para o vácuo e a
importância transcendente do momento, o coração de Tomás ribombava
descontroladamente. Sabia que as suas pulsações cardíacas estavam a ser
monitorizadas em Houston e apenas esperava não fazer má figura em
comparação com as pulsações dos companheiros. A parte decisiva da
missão estava prestes a começar e não havia margem de erro. Teriam de
trabalhar em equipe. Todos dependiam de todos e ninguém poderia falhar
nas suas tarefas.

Os dígitos do relógio chegaram ao ponto esperado.
00:15:00
Ato contínuo, Seth rodou a alavanca da portinhola exterior e esta abriu-

se em silêncio, revelando o vulto sombrio da Terra na noite espacial, pois o



Sol escondera-se do outro lado do planeta e assim permaneceria até a
chegada de Phanes. O astrofísico voltou-se para trás e encarou os
companheiros, como se quisesse assegurar-se de que estavam todos prontos
para o grande salto.

“Equipa EVA”, chamou Duck pelo intercomunicador. “God-speed! Que
Deus os acompanhe!”

Seth mergulhou no abismo e os companheiros foram atrás.
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A miríade de luzes incrustadas no firmamento como pó de diamantes
salpicado de rubis, ágatas, ametistas, topázios e um enxame de outras
pedras preciosas, refulgia na galáxia com múltiplas tonalidades. Embora
tudo fosse igual ao estonteante espetáculo com que Tomás fora confrontado
apenas vinte e quatro horas antes, era impossível não sentir um baque e
ficar boquiaberto perante a grandeza, a magnificência e a sumptuosidade do
nada e do tudo que os cercava de infinito, como se o universo inteiro os
abraçasse.

“Já prendi a minha amarra e a do Seth ao Atlantis”, disse Emese.
“Tomás, prenda a sua o quanto antes.”

As palavras da húngara despertaram o historiador do seu sonho
acordado. Tomás varreu da cabeça a postura contemplativa do cosmos,
dizendo a si mesmo que não só nada daquilo constituía novidade para ele
como sobretudo corriam em contrarrelógio e não havia tempo a desperdiçar.
Prendeu de imediato a sua amarra ao Atlantis; assim manteriam um cordão
umbilical ligado à nave-mãe e não se perderiam no espaço.

O português olhou em redor.
“Onde está o Seth?”
Ouvindo mencionar o seu nome, o chefe científico respondeu de

imediato pelo intercomunicador.
“Na carga a tratar do MMU. Desloquem-se para cima da asa esquerda

do shuttle, de modo que possa pegá-los logo que saia daqui.”
“Roger.”
“Atlantis, EVA”, chamou Seth, o stress a esganiçar-lhe a voz. “Phanes já

apareceu no radar?”
“EVA, Atlantis”, foi a resposta de Duck. “Correcto. Já o tenho no radar.

O computador calcula que estará aqui dentro de sete minutos e onze
segundos.”

“Jeez!”, retorquiu o astrofísico. “Temos de nos apressar!”
Seguindo o plano previamente delineado, Tomás fez um sinal a Emese e

impulsionaram-se ambos com suavidade, apoiando os pés na superfície do



space shuttle, para não saírem disparados, e começaram a flutuar em
direção à ponta da asa esquerda da nave.

A translação dos dois astronautas foi lenta e controlada, conforme
previsto para minimizar os riscos de se afastarem do Atlantis. Quando
chegaram à extremidade da asa do space shuttle, voltaram-se e
contemplaram o vulto da nave espacial. O perfil branco do Atlantis estava
recortado contra a Via Láctea, as luzes acesas no cockpit e na carga.

“Seth, por onde anda?”
“Prestes a sair da carga com o MMU”, foi a resposta. “Atlantis, quanto

tempo para Phanes aparecer?”
“EVA, Atlantis”, devolveu o comandante. “Quatro minutos e vinte e três

segundos.”
“Atlantis, confirme a posição prevista para Phanes.”
“EVA, Atlantis. Phanes estará daqui a quatro minutos às quinze horas,

ou seja, do lado direito do shuttle. Serão quinhentos metros de distância a
separar-nos. Inicie a translação logo que possa.”

“Roger, Atlantis. MMU em movimento.”
Plantados na ponta da asa direita do space shuttle, Tomás e Emese

viram uma sombra com dois faróis paralelos erguer-se lentamente da carga
do Atlantis e começar a dirigir-se para eles. Tratava-se, como era evidente,
de Seth, que se aproximava no MMU para os apanhar em rota para a
trajetória prevista para Phanes.

O historiador voltou-se para a húngara.
“Vamos.”
Com as lâmpadas dos capacetes acesas para permitir a sua localização,

os dois astronautas impulsionaram-se devagar para cima e começaram a
subir, afastando-se da asa da nave espacial e encaminhando-se para uma
rota de intercepção do MMU, o veículo onde fariam a translação para o
meteoro.

“Emese e Tom”, chamou Seth do MMU. “Estou a ver-vos. Intercepção
em vinte segundos.”

“Roger.”
As luzes foram convergindo no espaço, de um lado os dois faróis do

MMU e a lanterna do capacete de Seth e do outro as duas lanternas dos
capacetes de Tomás e Emese, até se fundirem no momento de contato.
Quando as duas partes se cruzaram no vácuo, os motores dianteiros do
MMU foram ativados, o pequeno veículo espacial sem portas travou e os



dois astronautas agarraram-se a ele, contornaram-no e entraram pela
abertura lateral. O chefe da missão científica acolheu-os com o polegar
voltado para cima.

“Bem-vindos, meninos!”, saudou-os. “Prendam as amarras ao MMU,
por favor.”

A ordem surpreendeu Emese.
“Mas... mas não era mais seguro as amarras continuarem atadas aos

nossos escafandros?”
“Isso era o ideal, mas infelizmente não é prático”, respondeu Seth.

“Connosco todos juntos aqui dentro, as amarras podem enrodilhar-se e
complicar a translação, senão mesmo pôr-nos em perigo. Prendam-nas ao
MMU. É melhor.”

O americano tinha razão, como a astrobióloga da ESA percebeu. Com a
ajuda de Tomás, Emese soltou as amarras dos escafandros e enganchou-as
ao MMU.

“Atlantis, EVA”, chamou Seth quando a operação das amarras ficou
concluída. “Intercepção bem-sucedida. Todos a bordo e prontos para a
translação. Quanto tempo falta para o aparecimento de Phanes?”

“EVA, Atlantis. Copiado. Um minuto e trinta e cinco segundos para
Phanes aparecer. Recomecem a translação.”

“Atlantis, EVA. Em movimento.”
“EVA, Atlantis. Roger.”
Aos comandos do MMU, Seth carregou no botão e o motor traseiro do

veículo impulsionou-os em direção ao negro absoluto, o ponto previsto para
a intercepção de Phanes. O meteoro estava prestes a aparecer, mas não
podiam ir depressa de mais sob pena de se adiantarem excessivamente e se
porem à frente do rochedo e acabarem pulverizados. A perspectiva de
serem atropelados por Phanes provocava-lhes um nervosismo que não
conseguiam aplacar.

“Atlantis, EVA”, voltou a chamar Seth, ansioso com a situação. “O
comportamento de Phanes segue ainda os parâmetros previstos?”

“EVA, Atlantis. Afirmativo. Estamos a seguir Phanes pelo radar e o
comportamento é nominal.”

Mesmo assim, a possibilidade de o meteoro lhes cair em cima
mantinha-os tensos.

“Atlantis, não o estou a ver. Preciso de uma contagem para a
intercepção.”



“Roger, EVA”, foi a resposta impassível de Duck. “Trinta e oito
segundos para o contato.”

A intercepção estava iminente.
Inquieto, Tomás olhou em redor, tentando ver onde estaria o meteoro,

mas o fato de a translação decorrer durante a noite orbital, sem a ajuda da
luz solar, dificultava a identificação de Phanes; provavelmente estaria já em
linha de vista se o Sol não estivesse tapado pela Terra, mas sem a ajuda da
luz do astro o meteoro não passaria de uma sombra sobre a treva do
cosmos, negro sobre negro, o que o tornava completamente invisível.

“Trinta segundos para o contato.”
O português não parava de perscrutar o espaço, e o mesmo faziam os

companheiros. Sempre sem sucesso. Apenas se via a mancha sombria da
Terra, sem qualquer luz pois encontravam-se sobre o Pacífico, e em volta os
milhões e milhões de pontos luminosos estelares que enchiam a Via Láctea
como um rio brilhante.

“Vinte segundos para o contato.”
Ninguém localizava visualmente Phanes em parte alguma. Dir-se-ia um

fantasma. Sentiam-se a avançar no escuro, como cegos a tactear o caminho,
e o nervosismo dentro do MMU tornava-se palpável. Teriam as contas sido
bem feitas? E se a rota de Phanes tivesse sido mal calculada? Será que iam
colidir com o meteoro?

“Atlantis, a translação permanece nominal?”
“Roger, EVA. Translação nominal”, confirmou Duck. “Dez segundos

para o contato.”
Dez segundos!
E nem sinais de Phanes! Tomás e os companheiros olhavam para todos

os lados, frenéticos e já assustados.
“Nove... oito... sete...”
Onde diabo estaria o meteoro?
“... seis... cinco... quatro...”
Será que iam mesmo levar com ele em cima?
"... três... dois... um...”
De repente, vinda do nada, uma enorme mancha cinzenta apareceu em

silêncio à frente do MMU e ficou ali a pairar, como um monstro ameaçador.
Tomás deu um salto de susto e sentiu o coração bater-lhe na boca. Ninguém
lhe disse o que era e ninguém precisou de o dizer, pois não havia dúvidas do
que se tratava.



Phanes chegara.
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Uma montanha flutuava no espaço.
Com os rostos banhados do mais absoluto assombro, os três astronautas

que seguiam no MMU observavam a enorme mancha cinza que viera de
nenhures e pairava nesse momento diante deles; dir-se-ia um leviatã
silencioso. Por momentos não souberam o que fazer ou dizer. Estavam
paralisados, atônitos com a visão.

“Houston, Atlantis”, chamou Duck. “Phanes em linha de vista.
Velocidade e trajetória nominais. EVA em intercepção. Vamos acender o
holofote.”

O tom de voz do comandante do Atlantis mantinha-se imperturbável,
sem um pingo que fosse de emoção, o que perante os acontecimentos
extraordinários que se produziam não deixava de espantar. Como era
possível mostrar tanto sang-froid numa situação daquelas? Seria o homem
feito de gelo?

“Roger, Atlantis”, foi a resposta de Billy no Johnson Space Center.
“Não vemos nada e precisamos desse holofote. Podem ligá-lo?”

Um poderoso foco de luz acendeu-se no space shuttle e incidiu sobre o
meteoro, iluminando a sua parte central; era Yao que manobrava o holofote
para tornar Phanes visível.

“Houston, Atlantis”, disse Duck. “Holofote ligado. O objeto está agora
visível.”

“Atlantis, Houston. Confirmo visualização na nossa tela. Wow! A
imagem que estamos a receber aqui é... é incrível. Absolutamente
extraordinária.”

Encolhidos no interior do MMU, Tomás e os companheiros viam
Phanes crescer à sua frente à medida que o pequeno veículo espacial ia
completando a translação.

“EVA, Atlantis”, chamou o comandante, dessa feita dirigindo-se aos três
astronautas que se dirigiam a Phanes e que até ali mantinham um silêncio
absoluto. “Confirmam visualização?”



Foi Seth que retorquiu, quebrando o mutismo estarrecido no interior do
MMU.

“Atlantis, não é possível não ver uma coisa destas. Jeez! Isto é enorme,
esmagador.”

“EVA, Atlantis. É imperativo evitar uma colisão. Estamos a medir a sua
distância ao objeto. Faltam noventa metros para estabelecerem contato.”

“Copiado, Atlantis. Noventa metros.”
Àquela distância, e ainda por cima no vácuo, onde a visão se revelava

absolutamente cristalina, os pormenores da textura do meteoro eram
claramente visíveis do MMU. Tomás conseguia distinguir não apenas as
crateras e os penhascos, mas também saliências e buracos.

“Oitenta... setenta... sessenta...”
Phanes parecia um rochedo gigante cinzento-escuro que a cada instante

se ia tornando maior, evidentemente por efeito da aproximação do veículo
oriundo do Atlantis.

“... cinquenta... quarenta... trinta...”
Embora os tripulantes do MMU quisessem procurar sinais de vida

extraterrestre, a sua atenção estava nesse momento totalmente centrada na
delicada manobra de aproximação ao meteoro. Se houvesse uma falha e
colidissem com ele, avariando o MMU, não teriam modo de regressar ao
Atlantis. Seria uma catástrofe e com toda a probabilidade não escapariam
com vida. Teriam de proceder com a máxima cautela.

“... vinte... dez...”
Seth ligou o motor dianteiro para travar o veículo e este desacelerou de

imediato.
“Motor dianteiro ligado.”
“Roger, EVA. Registamos uma desaceleração do MMU. EVA está agora

a cinco metros... quatro... três...”
A travagem abrandara a progressão do MMU, mas não o imobilizara

completamente. O veículo deslizava com maior suavidade, de modo a não
embater brutalmente em Phanes. A esperança de todos era apenas tocarem
no meteoro.

“... dois... um...”
O MMU sofreu um solavanco e estremeceu. Não fora produzido o

menor barulho, mas tornou-se evidente que haviam esbarrado num objeto
sólido.



“Touchdown!”, anunciou Seth com uma voz tensa e ao mesmo tempo
aliviada. “Repito, touchdown!”

“Copiado, EVA. Touchdown.”
“Atlantis, EVA. Estabelecemos contato físico com Phanes. Apesar do

toque no objeto, não há danos aparentes no MMU. Vamos agora proceder à
atracagem.”

“Roger, EVA. Não foram identificados danos no contato do MMU com
Phanes. Avance para a atracagem. Tem quinze minutos e onze segundos
para executar a operação.” Duck mudou de tom, dirigindo-se ao Controlo
de Missão. “Houston, temos contato com Phanes. Repito, temos contato
com Phanes.”

Pelo som dos intercomunicadores, Tomás e os companheiros
aperceberam-se de palmas e uma ovação, presumivelmente da enorme
equipe que se aglomerava no Johnson Space Center para dar à missão todo
o apoio necessário.

“Atlantis e EVA, Houston”, disse Billy num tom quase eufórico.
“Copiamos touchdown em Phanes. Estamos a acompanhar tudo pelas
imagens dos capacetes da equipe EVA e das câmeras exteriores do shuttle e
vocês haviam de ver o ambiente que vai por aqui. Parabéns a todos pelo
bom trabalho. Way to go, boys!”

Sempre a ligar e desligar os motores, Seth ia manobrando o MMU com
grande perícia de modo a assegurar-se de que o veículo se mantinha colado
ao meteoro; como este era demasiado pequeno para exercer gravidade
significativa, tornava-se fundamental assegurarem-se de que não se
afastavam do rochedo.

“Tom!”, chamou Seth. “Está preparado para concluir a atracagem?”
Executando uma manobra combinada previamente, Tomás inclinou-se

para fora do MMU.
“Preparado.”
O cientista da NASA ergueu três dedos no ar, baixando-os à medida que

os enumerava.
“À minha contagem. Três... dois... um... agora!”
À ordem do astrofísico, o historiador cravou um gancho numa saliência

que se encontrava à superfície de Phanes, como se fosse uma âncora,
encerrando deste modo a translação do veículo.

“Atracagem consumada”, reportou. “MMU fixo a Phanes. Estou pronto
para sair.”



“Go!”, ordenou o chefe científico. “Avance!”
Ao ouvir a autorização, e com o MMU devidamente atracado, o

português inclinou-se pela abertura e, apesar de já não ter as amarras presas
ao escafandro, o que tornava os passeios no exterior bem mais arriscados,
saiu do veículo e pisou o solo pedregoso do meteoro.

Tomás caminhava em Phanes.
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Caminhar sobre um meteoro era como caminhar no fundo do mar. Ou
seja, impossível. Como a gravidade praticamente não se fazia sentir em
relação a Phanes, cada passo que Tomás dava assumia as proporções de um
salto que o atiraria para longe. Apercebendo-se disso, o historiador agarrou
com as mãos os penhascos do meteoro como se fizesse o pino e olhou em
volta, procurando referências que o ajudassem a tomar decisões sobre o
rumo a seguir.

“Atlantis, EVA”, chamou Seth. “Precisamos de orientação
relativamente ao objetivo.”

“Roger, EVA”, devolveu Duck, que do cockpit do space shuttle
evidentemente perscrutava o meteoro com todo o cuidado. “Objectivo
localizado às suas dez horas. É um cubo azul que vemos distintamente
daqui. Confirme visualização.”

Os elementos da equipe EVA voltaram os olhos para a posição que lhes
fora indicada, as dez horas, e avistaram de imediato a estrutura referenciada
pelo comandante do Atlantis e que já havia sido identificada, embora com
uma imagem desfocada, na fotografia do Hubble.

“Atlantis, EVA. Positivo. O objetivo está à vista.”
“Copiado, EVA. Por medição rádio, podemos confirmar que o objeto

em causa é o emissor do sinal na frequência dos 1,42 gigahertz que temos
estado a detectar nas últimas semanas. Trata-se por isso do objetivo
prioritário.”

“Roger, Atlantis.”
“Equipa EVA, identificou sinais adicionais de atividade noutros pontos

do meteoro?”
“Negativo. Está tudo imóvel.”
“Roger, EVA. Prossiga para o objetivo. Tem treze minutos e quarenta e

nove segundos para executar a operação.”
Tornara-se já evidente para Tomás que era absolutamente impossível

caminhar pelo meteoro. A única maneira de se deslocar era com o MMU. O
português impulsionou-se com o braço e regressou ao pequeno veículo.



“Estou pronto”, disse ao entrar. “Podemos seguir.”
Com o português já ao lado, Seth ligou dois motores, o traseiro e o

inferior, e assim o MMU começou a movimentar-se ao longo da superfície
rugosa de Phanes.

“Atlantis, EVA. Em movimento.”
Não era fácil manobrar um veículo que não dependia da aerodinâmica

atmosférica, como acontecia na Terra, mas ligando e desligando
sucessivamente os diversos motores do MMU foi possível progredir na
direção desejada. Emese manteve-se na abertura do veículo a medir a
distância em relação ao objeto.

“Está ali!”, apontou ela, indicando um local à esquerda. “Ali! A... a
vinte metros.”

Os olhares dos companheiros voltaram-se para o local referenciado e
confirmaram que o objeto estava de fato ali. Tratava-se de um cubo azul-
claro.

“Atlantis, EVA”, chamou Seth. “Identificamos o objeto.”
“Roger, EVA. Estamos a vê-lo daqui do shuttle, mas também pelas

câmeras de seus capacetes. Podem se aproximar?”
“Afirmativo.”
O chefe científico manobrou o MMU um pouco mais e, guinando à

esquerda e à direita, subindo e descendo em movimentos sempre
desajeitados apesar da perícia com que pilotava, lá conseguiu colocar o
veículo a pairar um metro sobre o cubo.

“EVA, Atlantis”, chamou Duck, que acompanhava tudo do cockpit do
Atlantis, a quinhentos metros. “Mantenham a distância. Desaconselhamos
que toquem com o MMU em Phanes. Podem danificar o objeto.”

“Roger, Atlantis. Vamos mais uma vez sair do MMU.”
“Prossigam. Têm agora onze minutos e cinquenta e cinco segundos

para executar a operação.”
O primeiro a abandonar o MMU foi de novo Tomás. O português

mergulhou sobre o meteoro e Seth e Emese, embora também sem as
amarras, foram logo no encalço. Os três agarraram-se às protuberâncias das
rochas e, de pernas para o ar e como se escalassem apenas com a força das
mãos, abeiraram-se do cubo. Ganhando maior destreza naquele ambiente de
gravidade zero, Tomás contraiu-se e anichou-se junto ao objeto, o mesmo
fazendo os companheiros.

“E agora?”, perguntou o historiador. “O que fazemos?”



Seth voltou-se para a húngara.
“Emese?”
Segundo o protocolo previamente estabelecido para a Missão Phanes,

teria de ser a astrobióloga da ESA a definir se estavam ou não perante vida
extraterrestre. A medo, Emese tocou com a ponta dos dedos no cubo e de
imediato afastou o braço.

Nada aconteceu.
“Está inerte”, constatou. “Vou agora proceder a uma colheita para

análise biológica.”
A cientista húngara tirou um saco de plástico de um dos bolsos

exteriores do escafandro. Enquanto chefe da missão científica, Seth estava a
par daquele procedimento, uma vez que o protocolo a respeitar em Phanes
fora discutido e aprovado ainda no Johnson Space Center, mas viu-se na
obrigação de o explicar para benefício dos espectadores que acompanhavam
a transmissão televisiva.

“A professora Bozóki está agora a iniciar um procedimento destinado a
salvaguardar vestígios de vida neste cubo ou em redor dele”, descreveu o
astrofísico da NASA. “Professora Bozóki, pode falar-nos sobre o
procedimento?”

Já com a entrada do plástico aberta, Emese pegou em várias pedras que
se encontravam em redor do cubo azul-claro e inseriu-as no saco.

“Estou recolhendo amostras para análise laboratorial”, indicou ela.
“Ficarão guardadas neste saco hermético, para evitar contaminação por
parte de microrganismos terrestres ou que eventuais microrganismos
extraterrestres contaminem a nossa biosfera. Iremos procurar vestígios de
vida, não só microbial como restos deixados por vida complexa. Estou a
referir-me a tecidos, mortos ou vivos, e também a DNA ou a qualquer
estrutura do gênero que permita a replicação. Penso que poderemos obter
nestas amostras muita informação útil sobre a natureza dos seres que estão
na origem dos sinais emitidos por Phanes.”

“Para efeitos formais, professora Bozóki, tenho de lhe fazer uma
pergunta”, disse Seth, apontando para a estrutura azul. “Este cubo é ou não
uma forma de vida?”

A astrobióloga selou hermeticamente o saco com as amostras que
recolhera e atou-o à cintura. A seguir passou a mão pelo pequeno cubo
azul-claro, como se o acariciasse.



“É difícil definir o que é vida quando apenas conhecemos um exemplo,
que é o da Terra”, respondeu Emese. “A vida extraterrestre pode assumir
muitas formas diferentes daquelas que conhecemos ou sequer imaginamos.
Se não existissem plantas na Terra, por exemplo, seríamos capazes de as
conceber apenas com recurso à imaginação? E como reagiríamos quando
as víssemos? Reconheceríamos como vida? É este o tipo de problemas com
que estamos confrontados. Nesse sentido, não posso garantir que este cubo
não seja uma forma de vida. Mas, com base numa análise provisória e
meramente superficial, diria que não estamos perante uma entidade viva,
mas um artefato.”

“Defina artefato, por favor.”
“Um artefato não é uma forma de vida, é um objeto criado por uma

forma de vida. Ou seja, e salvaguardando sempre que numa fase inicial
temos de ser prudentes na classificação dos objetos que encontramos, creio
estarmos perante um exemplo de tecnologia extraterrestre. Alguém deixou
este artefato no meteoro com intenção de que um dia ele fosse encontrado
por uma outra espécie inteligente. Não sabemos se o meteoro foi lançado
especificamente em direção à Terra ou se a sua passagem por aqui não
passa de um acaso. Talvez nunca o venhamos a saber. Mas estamos
convencidos que a presença deste artefato aqui não é um acidente, antes
resulta de uma intenção.”

Tal como os dois companheiros, Tomás examinava cuidadosamente o
objeto, com a vantagem de não ter de falar e explicar o que fazia para
benefício dos espectadores. Isso ajudou-o não só a ver o que o cubo era,
mas a aperceber-se de outros pormenores.

“Peço desculpas por interromper”, disse o historiador. “Há aqui uma
coisa intrigante.”

Seth virou-se para ele.
“Diga, professor Noronha.”
Tomás fez um gesto indicando a superfície do artefato.
“O objeto é totalmente liso.”
“Assim é, de fato”, confirmou o astrofísico da NASA. “Considera isso

significativo?”
“Se os extraterrestres não estão aqui em Phanes e apenas puseram este

artefato no meteoro para que ele chegue a outros mundos e emita os
primeiros quarenta e dois algarismos de pi, como uma espécie de farol ou
garrafa lançada no oceano na esperança de que alguém um dia a recolha,



seria de esperar que inserissem na sua superfície uma mensagem qualquer,
ou pelo menos indicações que permitissem aceder a uma mensagem
principal. Porém, não está cá nada. O cubo tem as faces lisas. Não há
caracteres ou sinais ou qualquer indicação adicional. Isso não parece fazer
nenhum sentido.”

Seth considerou o argumento.
“O seu raciocínio é absolutamente pertinente numa lógica humana”,

concordou. “No entanto, e como a professora Bozóki acabou de referir,
temos de abandonar a perspectiva antropocêntrica quando analisamos vida
ou tecnologia extraterrestre. O tipo de lógica e raciocínio de outras
espécies, mesmo mais inteligentes, pode ser muito diferente do nosso. É
possível que isso explique a falta de indicações para aceder à mensagem do
artefato.”

Não havia maneira de rebater esta posição, considerou o português.
Podiam ser confrontados com milhares de coisas estranhas e nunca teriam a
certeza sobre a intenção por detrás delas, uma vez que as formas de
raciocínio eram provavelmente muito diferentes das humanas.

“Talvez tenha razão”, admitiu Tomás. “Seja como for, o artefato emite
constantemente os primeiros quarenta e dois algarismos de pi, por isso
mostra que quem quer que o tenha aqui colocado tinha a intenção clara de
contactar uma espécie inteligente capaz de receber e compreender o sinal na
frequência dos 1,42 gigahertz. Assim, o artefato devia incluir uma
mensagem central qualquer. Não me parece que faça sentido dizer que pi é
a mensagem principal. Além do mais, é importante não esquecer que...”

“EVA, Atlantis”, chamou Duck, interrompendo a conversa. “Sete
minutos e vinte e um segundos para completar a operação.”

Sete minutos?!
“Já?” admirou-se Seth, espantado com a rapidez com que o tempo

fluíra. “Só temos sete minutos?”
“Afirmativo, EVA.”
“Mas... mas ainda mal começamos a explorar o...”
“EVA, sugiro que recolham de imediato o artefato e iniciem a

translação de regresso.”
Os três astronautas da EVA trocaram um olhar carregado de frustração.

Tinham acabado de chegar a Phanes e, ainda as coisas se estavam a tornar
interessantes, já recebiam ordem para sair dali e voltar ao space shuttle.

Seth não se conformava.



“Atlantis, solicito algum tempo para proceder a uma análise mais
cuidada.”

“Negativo, EVA. Recolham de imediato o artefato e regressem a casa
sem perda de tempo.”

“Mas não veem que...”
“EVA, Atlantis. Seis minutos e cinquenta segundos para a separação do

Atlantis de Phanes. Recolham o artefato e regressem a casa. É uma ordem.”
O tempo escapava-se-lhes como água entre os dedos e, confrontados

com a decisão do comandante, os três astronautas trocaram entre eles um
olhar resignado.

“Roger, Atlantis.”
A um sinal de Seth, Tomás tirou do bolso um saco de plástico hermético

e, debruçando-se sobre o artefato, envolveu-o com o plástico e agarrou-o
dos dois lados, como se o abraçasse. No instante em que o puxou para o
levantar, no entanto, o cubo pareceu acender-se, como se uma luz interior o
iluminasse.

“Cuidado!”, gritou Seth, assustado. “Ele... ele se mexeu!”
O português largou prontamente o cubo e recuou, amedrontado. Os três

ficaram a contemplar o objeto, aterrados e expectantes, sem saber o que
pensar ou fazer.

“EVA, Atlantis”, chamou Duck, preocupado com o berro que ouvira
pelo intercomunicador. “Aconteceu alguma coisa?”

O artefato ganhara vida.



LXXXVIII

A impressão de que o cubo se mexera não passara mesmo disso, de uma
impressão. Mas a realidade é que o artefato se acendera, como se a simples
tentativa de o erguer o tivesse retirado de um qualquer processo de
hibernação.

Os três astronautas ficaram paralisados a olhar para o cubo.
“E agora?”, perguntou Tomás. “O que fazemos?”
Nem Seth nem Emese tinham a menor ideia.
“EVA, Atlantis”, voltou a chamar Duck, claramente preocupado.

“Reportem, por favor.”
“Uh... Atlantis. O... o artefato parece ter ganhado vida.”
“EVA, clarifique. O artefato mexeu-se?”
“Negativo.”
“É uma entidade viva?”
“Bem... uh... não, não me parece.”
“Então o que aconteceu?”
“Ele... ele acendeu-se. Quer dizer, parece que uma luz no interior se

ligou no momento em que o Tom... o professor Noronha o agarrou. Foi isso
que aconteceu. Acendeu-se uma luz, mas não sucedeu mais nada.”

Fez-se um curto silêncio em linha, como se o comandante do Atlantis
ponderasse a situação.

“EVA, Atlantis. Na sua avaliação, e em função do comportamento que
observaram, o artefato constitui uma ameaça?”

Os três astronautas examinaram o cubo. Além da luz acesa no interior,
nada parecia acontecer.

“Negativo, Atlantis”, devolveu Seth. “A única coisa que aconteceu,
como disse, foi que o artefato acendeu uma luz no interior. Mas não há
nenhum movimento nem qualquer sinal adicional.”

“Não ocorreu nenhum comportamento hostil ou de algum modo
ameaçador?”

“Negativo.”



Duck mudou de tom de voz, dirigindo-se dessa vez ao Controlo de
Missão.

“Houston, Atlantis. Aconselhem, por favor.”
“Atlantis, Houston”, respondeu Billy no Johnson Space Center. “À luz

do que foi dito pela equipe da EVA e do que podemos observar pelas
imagens que nos chegam em direto, aconselhamos que se recolha e isole o
artefato para análise posterior.”

“Roger, Houston”, anuiu Duck. “EVA, acham que podem trazer o
artefato para o shuttle?”

“Afirmativo.”
“Então despachem-se! Têm quatro minutos e trinta e nove segundos

para se porem aqui.”
Tomás olhou para Seth, quase na esperança de que este o dispensasse da

tarefa e a assumisse ele próprio, mas o chefe da missão científica fez sinal
de que prosseguisse e o português não teve outro remédio que não fosse
obedecer. Voltou a inclinar-se sobre o cubo já coberto pelo saco de plástico
hermético e, pegando-lhe pelos dois lados, fez força para o levantar.

Mas o artefato manteve-se pregado ao solo.
“Não... não consigo erguê-lo.”
“Não pode ser, Tom”, argumentou o astrofísico americano. “Aqui não há

gravidade. Mesmo que o artefato pese toneladas, neste ambiente é tão leve
como uma pena.”

O historiador tentou de novo e obteve o mesmo resultado.
“Desculpe, mas não se levanta.”
Impacientando-se, Seth pegou no cubo e puxou-o. Também não o

conseguiu erguer.
“Damn! Tem razão.”
Tomás analisou o solo por baixo do cubo.
“Está preso!”, constatou. “O artefato está preso à rocha!”
“EVA, Atlantis”, chamou Duck. “Três minutos e vinte segundos.

Despachem-se!”
“Atlantis, não conseguimos levantar o artefato”, comunicou Seth. “Está

colado à rocha.”
“EVA, Atlantis. Clarifique, por favor.”
“Não sei como explicar a não ser dizer que o artefato está colado à

rocha. É como se o tivessem pregado ao meteoro. Seja o que for que lhe
tenham feito, não o conseguimos levantar.”



Fez-se um breve silêncio na intercomunicação enquanto o comandante
do Atlantis refletia no assunto para tomar uma decisão.

“EVA, Atlantis. Saiam daí.”
“Mas... e deixamos o artefato aqui?”
“Três minutos e doze segundos. EVA, saiam imediatamente daí!”
O tempo esgotava-se. Com a morte na alma, o astrofísico da NASA fez

um gesto aos dois companheiros para que abandonassem o cubo e o
meteoro e regressassem ao MMU, que pairava três metros acima deles. Os
três astronautas impulsionaram-se na direção do pequeno veículo espacial e
alcançaram-no num punhado de segundos.

“Atlantis, Houston”, chamou Billy no Johnson Space Center. “Qual é a
situação?”

“Houston, a equipe EVA iniciou a translação de regresso ao Atlantis
sem o objeto. Repito, sem o objeto.”

“Roger, Atlantis.”
O tom de decepção geral era evidente. Haviam feito o mais difícil. Em

poucas semanas tinham reunido e treinado uma equipe e haviam-na posto
em órbita num space shuttle, e, mais difícil ainda, uma vez no espaço
interceptaram o meteoro e estabeleceram contato com um artefato de uma
inteligência extraterrestre. Tratara-se de uma proeza sem precedentes.
Depois de tantos e tão difíceis obstáculos superados, e quando apenas
faltava fazer o mais simples, viam-se obrigados a recuar. Tinham de
abandonar o objeto. Era como se tivessem atravessado o Atlântico a nado e
à chegada ao outro lado morressem na praia. A frustração sufocava-os, mas
era pior do que isso; estavam diante de uma gigantesca perda para a ciência.

Contudo, não podiam fazer nada. O meteoro preparava-se para deixar as
proximidades da Terra e regressar ao espaço profundo e a verdade nua e
crua é que o Atlantis não tinha combustível para o acompanhar. Por muito
que lhes custasse, e custava, tinham de abandonar o artefato e o meteoro e
voltar ao space shuttle. O português estava desolado. Se ao menos tivessem
ali no MMU um... um...

No momento em que Seth ia ligar o motor dianteiro para os afastar de
Phanes, Tomás lembrou-se que o MMU tinha uma caixa de instrumentos
pregada ao tecto. Levantou o braço e abriu-a. A primeira coisa que viu foi
uma pequena picareta. E se...?

Num ato de loucura, pegou na picareta e mergulhou em direção ao
meteoro.



“Tom!”, gritou Seth. “O que diabo está a fazer? Volte para aqui! Ouviu?
Volte para aqui!”

“EVA, Atlantis”, chamou de imediato Duck, percebendo pela
intercomunicação e pelas imagens dos capacetes dos astronautas da EVA
que algo de anormal estava a acontecer. “O que se passa?”

“É o Tom! Enlouqueceu e voltou para Phanes! Tom! Venha para trás!”
Fez-se um silêncio nos intercomunicadores, como se todos estivessem a

visionar as imagens para tentar compreender o que se passava.
“Professor Noronha, Atlantis”, chamou o comandante. “Regresse de

imediato ao MMU.”
Tomás atingiu nesse instante o meteoro e, com a picareta na mão,

arrastou-se para junto do cubo.
“É só um minuto!”, pediu. “Um minuto.”
“Professor Noronha, Atlantis”, insistiu Duck. “O que diabo pensa que

está a fazer?”
“Preciso apenas de um minuto!”
“Negativo. São dois minutos e dezasseis segundos para o Atlantis

cortar o contato com Phanes. Volte imediatamente para o MMU! É uma
ordem!”

O comandante do space shuttle aguardou uns instantes pela resposta,
mas ela não veio.

“Professor Noronha, responda!”, ordenou com a voz de comando que
só os militares sabiam fazer. “Professor Noronha?”

Mas Tomás já não respondia.



LXXXIX

A primeira coisa que Tomás fez quando chegou junto do cubo azul-
claro foi procurar aberturas no solo do meteoro para prender as botas e
assim pôr-se de pé. Tinha ideia de minutos antes ter visto reentrâncias que
poderia usar, e de fato encontrou-as. Sem perder tempo, inseriu as botas nas
aberturas e fixou aí os pés.

“Professor Noronha!”, voltou a chamar Duck. “Regresse imediatamente
ao MMU!”

O português testou a segurança do dispositivo improvisado de fixação e
o pé esquerdo soltou-se.

“Um minuto e cinquenta segundos”, indicou o comandante do Atlantis.
“Professor Noronha, pare de imediato o que está a fazer e volte para o
veículo! Está a ouvir, professor Noronha?”

Voltou a inserir a bota esquerda na cova e girou-a, de modo a garantir
que não se soltaria de novo.

“Houston, Atlantis”, chamou Duck, como se desistisse de Tomás. “O
professor Noronha voltou a Phanes e não responde às ordens de regresso.
Receio que tenhamos de o deixar para trás.”

Por fim, estava com as duas pernas fixas no solo e poderia bater na
pedra sem correr o risco de se lançar inadvertidamente no espaço.

“Atlantis, Houston”, devolveu Billy no Controlo de Missão,
evidentemente interessado em dar a Tomás todas as possibilidades de
extrair o artefato. “Quanto tempo pode aguentar?”

“Um minuto e trinta e oito segundos.”
“Atlantis, mantenha-se nessa posição enquanto puder e parta quando

tiver de partir.”
“Roger, Houston. Um minuto e trinta segundos.”
Consciente de que o tempo estava contra ele e de que corria um perigo

terrível, Tomás ergueu a picareta e, baixando-a com toda a força que tinha,
acertou na pedra imediatamente por baixo do cubo.

“Tomás!”, chamou Emese no MMU, por cima do português. “Deixe isso
e volte para aqui!”



O impacto da picareta abriu um buraco muito pequeno na pedra; não
chegava. Ergueu de novo o instrumento no ar e embateu no mesmo ponto
do solo do meteoro.

“Tomás! Não vale a pena morrer por causa disso! Por favor, largue
tudo e venha para aqui!”

O novo impacto abriu uma racha na pedra por baixo do cubo.
“Um minuto e doze segundos”, indicou Duck. “MMU, preparem a

translação para o Atlantis.”
“Não podemos deixar o Tomás para trás!”, gritou a húngara. “Deem-lhe

todo o tempo que lhe podemos dar!”
“Negativo. Iniciem a translação.”
“Não!”
O português ia vergastando a pedra com a picareta e a racha ia-se

alargando, mas não o suficiente para soltar o cubo.
“Quarenta e oito segundos”, contabilizou o comandante no seu habitual

tom imperturbável. “MMU, translação.”
“Roger, Atlantis”, aceitou Seth. “Translação.”
“Não! Deem-lhe mais um pouco.”
Plantado no meteoro, as gotas de suor coladas à pele ou já a flutuarem

em pequenas esferas líquidas dentro do capacete, Tomás batia sem cessar na
pedra por baixo do cubo, esforçando-se por soltá-lo. Recusava-se a aceitar a
derrota, apesar de ser evidente que estava derrotado. A pedra abrira uma
racha, mas não ia largar o seu tesouro.

“MMU, Atlantis”, chamou Duck, ignorando os sucessivos pedidos de
Emese. “Trinta e cinco segundos para a separação. Iniciar de imediato a
translação. ”

“Não!”
“Emese!”, gritou Seth à beira do pânico. “Tire a mão daí! Não ouviu as

ordens do Duck? Deixe-me ativar o motor. Temos... temos de sair daqui!”
Tomás batia e batia e batia e a pedra resistia.
“Não!”
“Emese!? Enlouqueceu? Quer morrer? Gosta assim tanto dele? Saia

daí! Deixe-me... deixe-me ligar o motor!”
“EVA, vinte segundos”, indicou o comandante do Atlantis. “Se não

iniciarem imediatamente a translação, o choque gerado pela mudança de
direção a que vamos proceder será demasiado forte e romperá as amarras
que ligam o shuttle ao MMU. Se isso acontecer, ficarão para trás e não



teremos maneira de recuperá-los. Estão entendendo? Têm de iniciar
imediatamente a translação para o choque ser suavizado e as amarras
aguentarem. Saiam daí!”

“Tomás, por favor!”, suplicou a astrobióloga da ESA, já chorando.
“Largue isso e venha para aqui!”

“Deixe-me ligar o motor!”, berrava Seth. “Emese, saia daí! Deixe-me
ligar o motor senão vamos morrer todos, godammit!”

“Dez segundos”, disse Duck, dessa feita elevando a voz, a tensão pela
primeira vez a trepar-lhe no tom. “Vamos separar-nos de Phanes. Oito...
sete...”

“Tomás!”
De repente a pedra soltou-se e o português conseguiu pegar no cubo

azul-claro.
“Já o tenho!”, gritou. “Já o tenho!”
“... seis... cinco... quatro...”
“Tomáááás!”
O português contorceu os pés para se desprender do solo e sem perder

tempo impulsionou-se em direção ao MMU que pairava alguns metros
sobre ele.

“... três... dois...”
Flutuou em direção ao veículo, o braço esquerdo a segurar o cubo, o

direito estendido a tentar alcançar o MMU.
“... um...”
O MMU ativou o motor e iniciou a translação, fundamental para atenuar

o choque nas amarras que o ligavam ao space shuttle.
“... ignição!”
O Atlantis afastou-se bruscamente de Phanes.



CX

O choque sofrido pelo MMU foi brutal.
Quando momentos antes a contagem chegara a zero, o Atlantis, que

seguia em rota paralela a Phanes, dera uma súbita guinada para estibordo e,
sacudindo e arrastando o MMU, pois as duas naves tinham as amarras a
uni-las, afastara-se do meteoro e este de imediato desaparecera no negrume
do espaço profundo.

Depois de embater com violência no tecto do MMU, pois o pequeno
veículo fora sacudido de um lado para o outro devido à guinada do shuttle,
Emese olhou para fora, assustada, e deu um grito.

“Cuidado!”
Uma das amarras ganhara vida e, totalmente à solta, chicoteava o vácuo

como se vergastasse às cegas.
“As amarras!”, berrou Seth, ainda a recuperar do impacto do choque.

“As amarras... quebraram-se!”
“EVA, Atlantis”, chamou Duck do space shuttle. “Qual é a sua

situação?”
O astrofísico da NASA parecia desvairado.
“Estamos perdidos!”, gritava. “As amarras soltaram-se e... e estamos

perdidos!”
Apesar da violência do choque, o MMU estabilizara e a astrobióloga da

ESA espreitou o local onde fixara as amarras. Uma delas estava
efetivamente solta, pois partira-se com o impacto da guinada do Atlantis,
mas as outras duas permaneciam intactas.

“Foi só uma amarra!”, disse Emese, aliviada. “Só se quebrou uma
amarra! As outras duas permanecem em posição!”

“EVA, Atlantis. Confirmo. Aqui do cockpit é possível constatar que
duas amarras permanecem fixas. O MMU continua atrelado ao shuttle.”

Só quando ouviu o comandante é que Seth acreditou.
“A... a sério? Não se partiram todas?”
“Negativo”, confirmou Duck. “Duas amarras aguentaram o choque e o

MMU está atrelado ao Atlantis.”



Dentro do MMU, Seth quase se benzia.
“Graças a Deus!”
“O... o Tomás?”, perguntou a astrobióloga húngara. “Onde está o

Tomás?”
“Receio que o tenhamos perdido”, disse Seth. “Ficou no meteoro e...”
A voz do português encheu os intercomunicadores de todos, incluindo

do Controlo de Missão.
“Estou aqui.”
“Tomás?”, chamou Emese, o coração nas mãos. “Apesar da distância,

ainda nos consegue ouvir? Está... está no meteoro?”
“Não. Saltei.”
“Está por cima do meteoro?”
“Não, porra!”, praguejou, o porra em português. “Estou aqui. Aqui, no

MMU!”
“No MMU?!”
“Por baixo.”
A cientista da ESA deitou a cabeça de fora do veículo e, olhando para

baixo, viu um astronauta com o braço direito enfiado numa das pegas
inferiores do MMU.

“Tomás!”
“Ufa!”, bufou o historiador. “Até que enfim! Estava a ver que ninguém

me via!”
Emese deu um salto de alegria e embateu com o capacete no tecto do

MMU.
“Você... você conseguiu!”
“Ia ficando sem o braço”, queixou-se ele. “Quando saltei do meteoro

meti o braço na pega do MMU, para garantir que me segurava bem, e foi só
graças a isso que não me soltei quando o Atlantis mudou de direção. Mas o
choque... livra! Parecia um comboio a arrancar a alta velocidade. Se não
fosse o escafandro, a violência do impacto tinha-me desfeito o braço.
Mesmo assim acho que vou ficar com ele dorido durante um ano.”

A astrobióloga baixou-se e estendeu o braço na direção dele para o
apanhar.

“Dê-me o outro braço”, pediu. “Vou içá-lo.”
“Não posso.”
“Não pode?”, admirou-se ela. “Por quê?”



Ele ergueu o braço esquerdo e mostrou o objeto azul que segurava como
um troféu.

“Porque tenho aqui o artefato.”
“Meu Deus, Tomás!”, gritou ela. “Conseguiu!”
“Claro que consegui.” Estendeu o objeto para cima. “Tome.”
Emese apanhou o cubo, selou o saco hermético onde ele se encontrava e

guardou-o no interior do MMU. A seguir voltou a estender o braço na
direção de Tomás.

“Agora é a sua vez”, disse a húngara. “Pegue na minha mão.”
O historiador obedeceu e segurou a mão que lhe era estendida. A seguir,

e embora a medo, soltou da pega o braço dorido e, já liberto e beneficiando
do ambiente de gravidade zero, içou-se com um movimento acrobático para
o interior do MMU.

“Atlantis, EVA”, chamou Seth quando o viu. “Temos boas notícias. O
professor Noronha está conosco no MMU. E com uma prenda. Trouxe o
artefato.”

“EVA, Atlantis”, devolveu o comandante. “Ouvimos tudo pela
intercomunicação. Parabéns por um trabalho bem feito. Foi... arriscado,
mas tudo está bem quando acaba bem. Bons olhos o vejam, professor
Noronha!”

O ambiente distendera-se claramente.
“Atlantis e EVA, Houston”, interveio Billy do Johnson Space Center.

“Ainda estamos todos a recuperar das emoções destes últimos minutos, mas
não posso deixar passar este momento sem uma palavra de agradecimento
a cada um de vocês. Congratulo-vos pelo trabalho que levaram a cabo em
circunstâncias muito difíceis. Foi incrivelmente complicado e correram-se
enormes riscos, mas graças à última ação do professor Noronha acho que
podemos dizer que esta missão foi cem por cento bem-sucedida. Parabéns a
todos!”

Ouviu-se uma ovação nos intercomunicadores, pois pelos vistos toda a
gente no Controlo de Missão festejava o sucesso da Missão Phanes, mas no
Atlantis e sobretudo na EVA havia perfeita noção de que ainda não estava
tudo terminado; três astronautas encontravam-se no espaço exterior com um
artefato extraterrestre e era preciso recolhê-los.

“EVA, Atlantis”, chamou Duck. “Está na altura de voltar para casa.
Presumo que já estejam em translação.”

“Afirmativo, Atlantis. Iniciamos já o processo de regresso ao shuttle.”



“Qual o ETA?”
ETA era o estimated time of arrival, ou tempo previsto para a chegada.
“Seis minutos.”
“Copiado, seis minutos”, confirmou o comandante. “Mas tenho más

notícias para a professora Bozóki e para o professor Noronha.”
Tomás e Emese entreolharam-se, admirados; o que mais faltaria

acontecer-lhes?
“Atlantis”, chamou o português. “O que se passa?”
Ouviram a estática normal na intercomunicação antes de Duck dar a

resposta.
“Vão ter de ficar aí fora.”



XCI

O anúncio feito pelo comandante do Atlantis de que Tomás e Emese não
poderiam entrar no space shuttle deixou os dois astronautas chocados.
Depois de tudo o que havia acontecido, o que justificava uma decisão
daquelas?

Foi Seth quem se assumiu como porta-voz das inquietações dos dois
companheiros da EVA.

“Atlantis, o que se passa?”
“Passa-se que nos faltam as telhas no revestimento térmico”, lembrou

Duck. “Agora que o encontro com Phanes foi concluído com sucesso, o
nosso primeiro objetivo é regressar a casa. Contudo, e como é evidente,
não o podemos fazer com o shuttle sem a proteção das placas que perdemos
na decolagem. Sem essa proteção, o risco de sermos destruídos na
reentrada na atmosfera é demasiado elevado, como sabem. É por isso
imperativo que a proteção térmica seja reconstituída. Ora não faz sentido
que vocês reentrem agora na nave para depois terem outra vez de sair para
proceder a essas reparações. Por outro lado, consideramos prioritário que
o artefato recolhido em Phanes dê o mais depressa possível entrada no
shuttle para ser examinado. Consequentemente, temos um novo protocolo
para esta reentrada no Atlantis.”

“Roger, Atlantis.”
“A equipe EVA terá de vir para a escotilha e a seguir dividir-se-á. Os

professores Bozóki e Noronha virão buscar as dez telhas sobressalentes que
já depositamos lá e irão proceder de imediato ao conserto do revestimento
térmico do shuttle. Quanto a si, professor Dyson, fará de imediato a
pressurização na escotilha e trará o artefato para o interior do Atlantis.”

“Atlantis, EVA”, chamou Emese. “Deixe-me chamar a atenção para o
problema da contaminação. Embora eu já o tenha selado num saco de
recolha de amostras, o artefato tem de ser devidamente isolado, sob pena
de os nossos microrganismos corromperem a sua integridade.”

“Roger, EVA. O professor Yao Jingming já tratou disso. Juntamente
com as dez telhas, deixou na escotilha a estrutura que trouxemos do



Johnson Space Center concebida para situações como esta. A estrutura é
asséptica e totalmente hermética, como sabe, o que isolará o artefato do
resto da cabine e assim impedirá contaminações num sentido ou no outro.
Está claro?”

O plano não agradava a ninguém, e em especial a Emese e Tomás, os
sacrificados, mas a explicação do comandante fazia todo o sentido. Por
mais que os dois astronautas quisessem voltar ao Atlantis e repousar, a
verdade é que a prioridade da missão nesse momento era o regresso à Terra,
e quanto mais depressa o revestimento térmico do space shuttle fosse
consertado mais depressa rumariam a casa.

“Roger, Atlantis”, devolveu Seth. “ETA, trinta segundos.”
Dentro do MMU, Tomás e Emese preparavam-se já mentalmente para o

trabalho adicional. Quando o pequeno veículo espacial passou ao longo do
Atlantis examinaram de novo o revestimento de telhas, e em especial as
peças em falta na ré, e calcularam que tinham uma hora de trabalho pela
frente. Seria duro, em especial depois de tudo o que haviam passado na
última meia hora, mas não havia alternativa.

“Seth”, pediu Tomás. “Atraque junto à escotilha e a seguir passe-me os
comandos do MMU. Precisamos do veículo para as reparações da proteção
térmica. Guardamo-lo na carga antes de regressarmos ao shuttle.”

O chefe científico anuiu com um polegar para cima e concentrou-se na
atracagem. Ligando e desligando sucessivos motores que o impulsionavam
em direções diferentes, encaminhou o MMU para junto da portinhola da
escotilha e imobilizou-o aí.

“Atlantis, EVA”, chamou Seth. “Translação completa.”
“Roger, EVA. Siga o protocolo.”
Emese apertou as duas amarras e colou o MMU ao space shuttle. Com o

veículo atracado, Seth passou os comandos a Tomás e pegou no cubo azul-
claro retirado de Phanes. A seguir mergulhou para a escotilha e abriu a
portinhola. Desapareceu no interior com o artefato e reapareceu instantes
mais tarde com uma caixa enorme, que na Terra deveria pesar mais de
cinquenta quilos mas ali não pesava nada, e passou-a à húngara.

“São as telhas”, disse. A seguir acenou em despedida. “Bom trabalho!
Vemo-nos daqui a bocado!”

“Até já.”
Emese pegou na caixa e depositou-a no MMU, enquanto atrás dela Seth

fechava a portinhola para iniciar na escotilha o processo de pressurização.



Os dois astronautas que permaneceram no exterior do Atlantis
acomodaram-se dentro do MMU e Tomás ligou um motor. O veículo deu
uma guinada para baixo.

“Cuidado!”
Vendo que ia embater no Atlantis, o português ligou apressadamente

outro motor e o MMU estabilizou.
“Desculpe. Estou a habituar-me a isto.”
“Preste atenção ao que faz, Tomás”, recomendou Emese. “Não nos

espatife!”
Manobrando com mais cuidado, embora ainda com movimentos

desajeitados pois não tinha o traquejo de Seth ao comando do MMU, o
historiador conseguiu afastar o veículo da portinhola e conduzi-lo para a
parte debaixo do Atlantis, que curiosamente estava no alto em relação à
Terra porque o space shuttle orbitava invertido, e acabou por atracá-lo junto
ao sector da ré onde faltavam as telhas do revestimento térmico.

“Atlantis, EVA”, chamou Tomás. “Estamos em posição. Vamos sair do
MMU para iniciar as reparações.”

“Roger, EVA. Prossiga.”
Depois de se prenderem às amarras para diminuírem os riscos de

ficarem a flutuar no espaço sem conseguirem regressar, os dois astronautas
abandonaram o MMU com a caixa das telhas sobressalentes e mergulharam
em direção à barriga, transformada em tecto, do Atlantis. Começaram então
o importante e moroso trabalho de reconstituir a cobertura de proteção
térmica do space shuttle, preenchendo as lacunas abertas pelas peças que se
haviam soltado do revestimento de telhas. O Sol já emergira por detrás da
Terra e iluminava a nave, o que facilitava a operação.

Enquanto reconstituíam a proteção térmica, ambos iam acompanhando
pelos intercomunicadores dos Snoopy Caps os diálogos dentro do Atlantis e
entre o Atlantis e Houston relativos ao processo de reentrada de Seth no
space shuttle. Mas os dois astronautas sabiam que, mais importante do que
o regresso do companheiro ao interior da nave, era o primeiro contato do
artefato de Phanes com uma atmosfera, a do shuttle. Pela primeira vez o
objeto estaria diante de seres humanos que não se encontravam protegidos
por escafandros. Tomás e Emese iam colando em silêncio as telhas ao
Atlantis, um processo lento devido às condições de gravidade zero, mas mal
conseguiam conter a excitação.

Que segredos encerraria o artefato?



XCII

A voz de Biily Gibbons encheu os intercomunicadores.
“Atlantis, Houston”, chamou o diretor da missão no Johnson Space

Center. “Qual é a situação?”
“Houston, Atlantis”, respondeu Duck. “A equipe EVA continua a

reparar o escudo térmico. Na escotilha, o processo de pressurização está à
beira de terminar e o professor Dyson deverá entrar na cabine dentro de
trinta segundos.”

“Copiado, Atlantis. Trinta segundos. Comunique quando isso acontecer,
por favor.”

“Roger, Houston.”
“EVA, Houston. Como está a decorrer a reparação do revestimento

térmico com telhas?”
Foi Tomás que, no exterior, respondeu.
“Houston, EVA. Já vamos com metade do trabalho feito. Esperamos

terminar tudo dentro de vinte minutos.”
“Vinte minutos, copiado.”
“Houston, Atlantis”, chamou o comandante do space shuttle. “A

pressurização na escotilha foi concluída. O professor Dyson está neste
momento a entrar no mid-deck.”

“Roger, Atlantis. Qual a situação do artefato?”
“Houston, o artefato está a ser levado pelo professor Dyson para o

mid-deck dentro da estrutura asséptica, de modo a evitar contaminações, e
vai agora ser examinado por ele e pelo professor Yao Jingming, os dois
especialistas de missão que se encontram neste momento a bordo. Penso
que o próprio professor Dyson nos poderá dar mais pormenores sobre os
procedimentos científicos que se seguirão, uma vez que este assunto é da
sua responsabilidade. Seth?”

“Primeiro tenho de tirar o escafandro e só depois começarei a estudar o
artefato”, respondeu o chefe científico da missão, que acabava de reentrar
na cabine do Atlantis. “Mas o plano é muito simples. Vamos proceder a
uma colheita da superfície do objeto para uma análise biológica preliminar



e a seguir iremos submetê-lo a uma ressonância destinada a visualizar a
sua estrutura interior. De qualquer modo, deixem-me primeiro despir o
escafandro.”

“Roger, Atlantis. Quando estiverem prontos, iniciem a análise do
artefato.”

“Roger, Houston.”
Fez-se um curto silêncio e de repente ouviu-se a voz de Seth.
“Yao, as botas!”, pediu o astrofísico da NASA em tom informal. “Puxa-

me primeiro as botas, damn it! Espero que gostes de queijo porque o cheiro
deve vir forte...”

Todos os que escutavam as comunicações se riram; claramente Seth
estava já em descompressão psicológica.

“Uh... Atlantis, Houston”, chamou Billy do Johnson Space Center. “Era
importante que a análise ao artefato se fizesse com os intercomunicadores
a funcionarem, para que possamos acompanhar os trabalhos em direto,
mas penso que talvez devêssemos poupar o público às conversas mais...
uh... folclóricas.”

“Roger, Houston.”
“Uh... desculpem”, disse Seth. “É que o processo de retirar o

escafandro é complicado, como sabem. Mas prometo que terei tento na
língua.”

“Agradecidos, Atlantis. Seria também conveniente equipar o professor
Yao jingming com um Snoopy Cap, para que ouçamos os seus comentários
durante o exame ao artefato.”

“Roger, Houston. O Frenchie já está a tratar disso.”
Sempre a trabalharem o revestimento térmico do space shuttle, Tomás e

Emese trocaram um olhar divertido; não havia como o chefe científico para
animar as coisas. Tinham ambos pena de não estarem já no interior da nave
a acompanhar o processo. É verdade que se sentiam exaustos e precisavam
de comer, beber e recuperar das emoções fortes, além de que o português
tinha esferas líquidas de suor a flutuarem-lhe dentro do capacete, o que
dificultava a visão, mas o encantamento com a descoberta era maior e
dariam tudo para estar envolvidos no exame do artefato. Contudo, havia um
trabalho a fazer e ambos sabiam que enquanto não o concluíssem não
poderiam voltar para o interior do Atlantis nem a nave seria capaz de
regressar intacta à Terra. Yao Jingming irrompeu nos intercomunicadores.



“Ayah!”, exclamou o astronauta e matemático chinês. “Seth, está a ver
isto?”

“O que?”
“O artefato! Olhe para o artefato!”
“O que tem ele?”
“Veja a cor!”
Fez-se um curto silêncio até Seth falar, a voz a chispar de estupefação.
“Jeez! A cor mudou!”
Algo estava a acontecer com o objeto.
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A informação de que a cor do artefato mudara foi recebida com um
silêncio expectante por todos os que ouviam os diálogos através do sistema
de intercomunicação. O primeiro a quebrar o mutismo foi o diretor da
missão, que acompanhava tudo do Controlo de Missão no Johnson Space
Center.

“Atlantis, Houston”, chamou Billy. “O que se passa?”
“É o artefato”, respondeu Yao. “A cor mudou. Já não é azul, mas

violeta. Estamos a tentar perceber o que está a acontecer. O que acha,
Seth?”

“Pode ser um efeito da temperatura”, cogitou o astrofísico da NASA.
“É preciso lembrar que, quando o recolhemos em Phanes, o artefato estava
no vácuo submetido a uma temperatura que rondava os duzentos graus
Celsius negativos, o que pode explicar a diferença de cor. Aqui dentro está
a vinte e cinco positivos. Isso...”

“Ayah! Olhe para isto!”
“Jeez!”
“Atlantis, Houston”, interveio Billy novamente, pressentindo novidades.

“O que se passa?”
“O artefato... o artefato está a abrir-se!”
“Wah!”, exclamou Yao. “Está a abrir-se e... e... O que é isto! Está a ver,

Seth? Há uma coisa a sair que...”
“Gás! Começou a sair gás do artefato!”
“Não é bem gás, Seth. É uma coisa... não sei, é uma espécie de nuvem

prateada.”
“Jeez!”
“Atlantis, Houston”, apressou-se o diretor de missão a intervir, tentando

antecipar-se a qualquer problema. “Confirmem que a estrutura onde o
artefato está guardado se encontra selada hermeticamente e que o gás, ou
o que quer que seja que está a ser exalado pelo artefato, não se pode
escapar para a cabine.”



“Afirmativo, Houston”, respondeu Seth. “Como sabem, a caixa foi
preparada no Johnson Space Center justamente para a eventualidade de
termos de recolher material que tivesse de ser isolado. Eu próprio assisti
aos testes feitos pelos rapazes do Instituto de Astrobiologia da NASA e
constatei que a caixa é mesmo estanque. Não há qualquer perigo de
contaminação nem de fuga.”

“Atlantis, Houston. Precisamos de uma confirmação visual de que não
há fuga de gás para a cabine.”

“Houston, eu e o Yao estamos junto à caixa e não há de fato fuga de
gás”, testemunhou o astrofísico. “É como eu disse, a caixa é absolutamente
estanque.”

“Roger, Atlantis”, disse Billy, claramente mais tranquilo. “Mesmo
assim, parece-nos que seria prudente introduzir medidas adicionais de
isolamento da caixa. Propomos que...”

As palavras do diretor da Missão Phanes foram interrompidas por um
grito de Yao Jingming.

“Wah!”
“O gás!”, exclamou Seth, a voz subitamente alterada. “O gás parece

estar a comer a estrutura hermética que sela o artefato! Fuck, man! Olhem
só para isto!”

“Atlantis, Houston. Diga outra vez, por favor. O gás está a comer a
estrutura?”

“Shit! Sim. Está a... a devorá-la.”
A reação do Johnson Space Center foi imediata.
“Atlantis, evacuar o mid-deck!”, ordenou Billy sem a menor hesitação.

“Repito, evacuar imediatamente o mid-deck!”
“Saiam daí!”, ordenou Duck, que se encontrava no cockpit do Atlantis,

dirigindo-se aos dois cientistas que estavam no mid-deck a examinar o
artefato. “Ouviram? Saiam daí!”

“Eu... eu...”, balbuciou Seth. “Agh!”
“Mgbhgh...”
As palavras dos astronautas americano e chinês transformaram-se em

sons ininteligíveis.
“Isola o cockpit!”, gritou o comandante do space shuttle, reagindo de

imediato. “Frenchie, isola o cockpit!”
“Já está!”



“Atlantis, Houston”, interveio Billy, muito alarmado e sem perceber
exatamente o que estava a acontecer. “O que se passa?”

“Seth?”, chamou Duck. “Yao?”
“Atlantis, o que se passa?”
“Seth? Yao?” Fez uma curta pausa, aguardando resposta. “Respondam,

por favor!”
“Atlantis?”
“Seth?”
Nem Seth nem Yao respondiam.
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Ninguém ignorava que o silêncio súbito dos dois astronautas que
examinavam o artefato, especialmente depois de o cubo de Phanes ter
mudado de cor e libertado uma substância desconhecida, não augurava nada
de bom. Pressentindo o pior, o diretor da missão interveio com firmeza.

“Atlantis, precisamos que nos reporte imediatamente a situação”,
enervou-se Billy. “O que se passa?”

Fez-se um curto silêncio, como se todos esperassem que alguém
respondesse às perguntas e que tudo se esclarecesse quase por artes
mágicas.

“Houston, Atlantis”, respondeu Duck, a voz ligeiramente trémula.
“Receio que... que tenhamos perdido os professores Seth Dyson e Yao
Jingming. Como medida de precaução para conter a situação e impedir o
contágio a todo o shuttle, acabamos de isolar o cockpit.”

“Atlantis, tem a leitura dos sinais vitais deles?”
“Negativo, Houston. O professor Dyson já tinha retirado o escafandro e

deixamos de o monitorizar. Mas, como devem ter constatado, nem ele nem o
professor Yao Jingming respondem aos meus apelos e as imagens do mid-
deck mostram que ambos estão inanimados e a flutuar na cabine. Ou
perderam a consciência ou... enfim, ou os perdemos. O que veem vocês
pelas imagens?”

“Atlantis, estamos a ampliá-las para as analisar melhor”, devolveu
Billy no Johnson Space Center. “Deem-nos um momento, por favor.”

“EVA, Atlantis”, chamou Duck, dirigindo-se aos dois astronautas que se
encontravam no exterior a trabalhar no revestimento térmico da nave.
“Presumo que tenham percebido que temos uma situação delicada a
bordo.”

Tomás e Emese estavam paralisados a acompanhar todos os diálogos
pela intercomunicação.

“Atlantis, EVA”, respondeu o português, abalado. “Sim. Ouvimos tudo.”
“Dada a situação de emergência que se criou, temos de regressar o

mais depressa possível a Terra. Qual é a sua estimativa para a conclusão



dos trabalhos?”
“Uns... uns quinze minutos.”
“Roger. Despachem-se!”
As ramificações do que se passava estavam ainda a ser ponderadas por

todos, mas Tomás concentrava-se para já nas consequências imediatas para
ele e Emese.

“Atlantis, EVA”, chamou. “Se o mid-deck foi isolado do resto da nave,
como poderemos regressar ao interior do shuttle? Convém lembrar que a
escotilha dá para o mid-deck...”

“EVA, Atlantis. Estamos a improvisar uma resposta para toda esta
situação, mas eu diria que vocês têm duas opções quando terminarem o seu
trabalho. Ou vão para a escotilha e aguentam aí a reentrada do shuttle na
atmosfera ou arriscam a entrada no mid-deck depois de concluída a
pressurização. Como estão com os escafandros vestidos, permanecerão
isolados e não respirarão o ar contaminado do mid-deck. A escolha é sua.
Mas, o que quer que o gás seja, lembrem-se que destruiu a estrutura
hermética que o continha, pelo que não é impossível que destrua também os
seus escafandros. Parece-me que seria mais seguro permanecerem dentro
da escotilha durante a reentrada do shuttle na atmosfera terrestre. Será
tumultuoso, sem dúvida, mas parece-me a solução menos arriscada.”

“Roger, Atlantis. Vamos terminar o trabalho o mais depressa possível e
iremos depois imediatamente para a escotilha. Não sei qual a opinião da
Emese, mas a meu ver está fora de questão, considerando as circunstâncias,
entrarmos no mid-deck.”

A húngara quebrou o seu silêncio.
“Concordo. Faremos a reentrada na escotilha.”
“Copiado, EVA”, registou Duck. “Informem-nos logo que a reparação

esteja concluída. De qualquer modo, vamos trabalhar no itinerário de
regresso a Kennedy no pressuposto de que vocês terminam os trabalhos em
quinze minutos e entram na escotilha dez minutos depois.”

Billy regressou à intercomunicação.
“Atlantis, Houston. Já ampliamos as imagens da transmissão do mid-

deck e... as notícias não são boas, receio bem. Perdemos Seth e Yao. Repito,
perdemos Seth e Yao.”

“Fuck!”
“Por causa destes acontecimentos, acabamos de cortar a emissão das

imagens para todo o mundo”, anunciou o diretor da missão em Houston.



“Estamos a recebê-las aqui no Controlo de Missão, mas apenas nós as
vemos.” Respirou fundo, como se se sentisse desorientado e tentasse
assumir o pleno controle das emoções. “'Rapazes, não preciso dizer que
estamos com um problema sério em mãos e perdemos dois bons homens,
mas vamos encontrar uma solução e não perderemos mais ninguém.
Ouviram?”

“Roger, Houston.”
“A prioridade neste momento é terminar a reparação do escudo térmico

do shuttle”, indicou Billy pausadamente, numa evidente tentativa de
transmitir calma aos quatro astronautas que se encontravam em órbita.
“Uma vez essa tarefa concluída, o Atlantis regressará à Terra pelo Kennedy
Space Center. Temos preparado o hangar de quarentena. O shuttle deverá
dirigir-se para esse hangar logo que aterre. O hangar será selado de modo
a ficar estanque e vocês permanecerão de quarentena no interior até se
considerar que não há perigo de contaminação, isto é, que o gás libertado
pelo artefato não poderá escapar para a atmosfera. À medida que formos
tendo mais pormenores sobre a operação, dar-vos-emos informações
adicionais. Mas este é, em traços gerais, o plano que estamos a
desenvolver. Neste momento o mais importante é manter a calma e não
ceder ao pânico. Vocês foram treinados para lidar com situações de
emergência e têm aqui uma enorme equipe de gente dedicada e muito
habilitada que vai garantir o seu regresso seguro a casa. Perdemos dois
homens, mas não vamos perder mais ninguém.”

“Houston, Atlantis”, respondeu Duck. “Não há problemas que não
tenham solução. Nós vamos agora proceder a... a... o que é isto? Fuck! O
que é isto?”

“Mon Dieu!”, exclamou Frenchie. “A porta!”
“Atlantis, Houston”, chamou o diretor da missão no Johnson Space

Center, percebendo que havia novidades e não eram boas. “O que se
passa?”

“A porta! A porta!”
“Atlantis, o que está a acontecer?”
“A porta está a ser comida!”, gritou Duck. “A porta do cockpit está a

ser comida!”
“Atlantis, clarifique, por favor”, pediu Billy no Controlo de Missão. “O

que está a acontecer com a porta?”
“Não sei! É como se... se... agh!”



Ouviram-se novos sons de algo a gorgolhar, evidentemente vindos das
gargantas do comandante e do piloto do Atlantis, e depois o silêncio nos
intercomunicadores.

“Atlantis, Houston.”
Não houve resposta.
“Atlantis, Houston. Responda, por favor.”
O mutismo na intercomunicação prolongou-se.
“Atlantis, Houston.”
O space shuttle silenciara-se.



XCV

Foi quando Duck e Frenchie deixaram de responder que os dois
astronautas da EVA perceberam que eles próprios, Tomás e Emese, também
estavam mortos. Com todos os companheiros fora de ação e o interior do
space shuttle contaminado com não se sabia bem o quê, não havia maneira
de regressarem à Terra.

Ainda viviam e já estavam mortos.
A tomada de consciência de toda a gravidade da situação deixou-os

entorpecidos. Tomás experimentou a sensação de que nada era real. Uma
coisa assim parecia demasiado incrível para poder acontecer. Vivia um
pesadelo. Em breve acordaria e veria que nem sequer saíra do seu planeta.
Veria da almofada Maria Flor a vestir-se e ela dir-lhe-ia...

“EVA, Honston”, chamou Billy. “Estão a ouvir, EVA?”
Pelos vistos o pesadelo prosseguia.
“Roger, Houston”, respondeu Tomás num tom tão tranquilo que se

surpreendeu a si próprio. “Estamos aqui.”
“EVA, a situação é muito crítica. Como devem ter percebido, acabamos

de perder o Duck e o Frenchie. A contaminação no interior do shuttle
estendeu-se ao cockpit, apesar de este ter sido isolado do resto da cabine.
O agente extraterrestre arranjou pelos vistos maneira de atravessar a
porta.”

“Nós ouvimos o que se passou, Houston. O Atlantis parece ser neste
momento uma nave morta.”

“Afirmativo, EVA.”
“Houston, o que fazemos agora?”
“Estamos ainda a avaliar a situação e a estudar as medidas a tomar”,

disse Billy. “Enquanto isso, precisamos que vocês se desloquem até as
janelas do cockpit e confirmem visualmente a situação da tripulação que se
encontra dentro da nave. Tudo o que temos são imagens transmitidas pelas
câmeras interiores, mas precisamos de um testemunho de proximidade para
proceder a uma avaliação correta da situação. Antes de fazermos o que
quer que seja, temos de ter a certeza de que percebemos o que se passou.”



O diretor de missão falara com uma confiança surpreendente, como se
acreditasse que nada estava perdido; podia não passar de blefe, a
materialização do treino da NASA que estabelecia que em circunstância
alguma se devia entrar em pânico, pois, como dizia a velha máxima na
agência espacial americana, por muito más que as coisas estejam, é sempre
possível torná-las piores. A verdade é que essa postura ajudou os dois
astronautas da EVA a manterem a calma e até a esperança.

“Roger, Houston. Vamos a caminho.”
Depois de fazer um gesto para Emese, Tomás impulsionou-se na direção

do MMU, ancorado mesmo por cima deles. Os dois astronautas entraram no
pequeno veículo de transporte e o português instalou-se aos comandos.
Sentia-se muito nervoso e teve de fazer um esforço para se concentrar e
determinar quais os motores que deveria ligar para se deslocar sem colidir
com o Atlantis.

“Depressa!”, disse a húngara, a urgência na voz. “Quer que eu pilote?”
“Não, eu... eu faço isto.”
Movendo-se mais ou menos aos ziguezagues, devido à inépcia e ao

nervosismo do piloto, e sempre em silêncio absoluto, o MMU percorreu a
barriga do shuttle até a dianteira e contornou-a de modo a passar para o
outro lado, como se ficasse invertido, e posicionar-se perto do cockpit e das
suas nove janelas.

Emese inclinou-se para tentar espreitar o interior da nave espacial, mas
a posição do MMU não era na verdade a mais favorável.

“Aproxime mais.”
“Não posso”, respondeu Tomás. “Senão vamos bater.”
“Só um pouquinho mais, porque assim não vejo nada.”
O português não queria arriscar, uma vez que não dominava

suficientemente bem o pequeno veículo e receava ligar o motor errado e
colidir com o space shuttle, mas percebeu que se virasse ligeiramente o
MMU ficariam com a vista sobre o cockpit aberta à direita e poderiam
observar perfeitamente o seu interior.

“EVA, Houston”, chamou Billy, que ouvia a conversa entre os dois
astronautas e percebia as dificuldades em operar a minúscula máquina de
transporte no vácuo. “Precisam de ajuda para manobrar o MMU?”

“Houston, tenho o MMU sob controle. Vou só tentar aqui uma
operaçãozinha para o virar.”



O português ligou um motor lateral e logo a seguir ligou também o
motor na direção contrária, para contrariar e travar o movimento de rotação
que iniciara no instante anterior. O MMU virou ligeiramente e imobilizou-
se de pronto, posicionando-se de lado em relação à parte dianteira do
Atlantis. O cockpit ficou enfim exposto ao olhar dos astronautas da EVA.

Emese soltou um grito apavorado.
“Meu Deus!”
O que ambos viram deixou-os em estado de choque.



XCVI

Os dois cadáveres flutuavam no ar.
Não eram bem cadáveres, mas dois fatos de voo com os corpos

transformados numa substância disforme e prateada. Apenas a bandeira
americana e o símbolo da NASA num deles, com o nome “Duck”
Daugherty por baixo, e a bandeira canadense e o símbolo da SCA/ASC no
outro, com o nome Hubert Charbit, identificavam os corpos do comandante
e do piloto do Atlantis.

Os dois astronautas da EVA, imobilizados no MMU diante das janelas
do cockpit, olhavam para os cadáveres com uma expressão de absoluto
pavor, Emese com as palmas das mãos coladas ao vidro do capacete, como
se quisesse tapar a boca, e Tomás paralisado.

“Que horror!”, murmurou ela. “Coitados, coitados, coitados...”
“EVA, Houston”, chamou Billy, que ouvia as interjeições chocadas dos

astronautas. “Reportem, por favor.”
Foi o português que respondeu.
“Estão mortos”, disse quase mecanicamente. “Houston, o Duck e o

Frenchie estão mortos.”
“EVA, descreva os corpos.”
Apesar da repulsa e até de um certo pudor em explorar com o olhar os

restos de pessoas que conhecera, quase como se sentisse que ao fazê-lo lhes
estava a roubar o que lhes restava de dignidade, Tomás forçou-se a
examiná-los com atenção, procurando elementos que pudessem ser úteis ao
Controlo de Missão.

“Eu... não sei se possa falar exatamente em corpos”, disse. “Não há
carne em parte nenhuma. Apenas uma massa cinzenta reluzente, uma
substância prateada que assume vagamente a forma de um corpo humano.
A cabeça não passa de uma bola, uma bola sem olhos nem boca e apenas
uma sugestão de nariz, uma bola disforme. Até os cabelos desapareceram.
As mãos também se reduzem a uma forma indistinta, sem dedos, e a massa
prateada deles parece estar se fundindo com o painel de pilotagem do



Atlantis. Os corpos do Duck e do Frenchie se transformaram numa
amálgama prateada.”

“EVA, vê sangue?”
O historiador vasculhou o cockpit com os olhos à procura de manchas

vermelhas.
“Não há vestígios de sangue nos corpos”, constatou. “Os cadáveres são

apenas a massa prateada disforme, mas vejo manchas ensanguentadas nas
paredes do cockpit, incluindo os painéis com os botões e até nos vidros das
janelas. Parte do sangue parece estar se metamorfoseando na substância
prateada que assumiu o lugar dos cadáveres e está também se fundindo com
o material dos painéis do Atlantis.”

“O sangue está se transformando?”
“Sim, parece que sim. Transformando-se e se fundindo com o

equipamento do shuttle.”
Fez-se uma curta pausa nas comunicações, como se no Johnson Space

Center estas informações estivessem a ser discutidas entre os cientistas da
NASA.

“EVA, consegue ver daí os corpos de Seth e Yao no mid-deck?”
Os dois astronautas no MMU esticaram-se para tentar visualizar a

cabine intermédia do shuttle a partir das janelas do cockpit. Do lado onde se
encontrava Emese a perspectiva era melhor.

“Estou vendo de esguelha uma pequena parte do mid-deck”, indicou
ela. “Parece-me ver um braço flutuando, mas a maior parte da cabine está
tapada pelos painéis do cockpit, por isso o essencial encontra-se fora do
nosso campo de visão. No entanto, há uma coisa estranha. Está vendo
aquilo, Tomás?”

“O quê?”
“Um... um clarão. Vê um clarão no mid-deck?”
A perspectiva do historiador não era tão boa para ver do cockpit a

cabine intermediária, mas a luminosidade que dali vinha era claramente
perceptível do seu ângulo no MMU.

“Está se referindo àquela claridade violeta?”
“Isso mesmo”, confirmou a húngara. “Não há no mid-deck nenhuma

lâmpada violeta, não?”
“De fato, não me lembro de nada disso. Decididamente, este clarão não

é normal.”



“Não se lembra de o Yao e o Seth dizerem que o artefato mudara de cor
e se tornara violeta? Trata-se com certeza do artefato.”

Só podia ser isso, percebeu Tomás.
“Houston, EVA”, chamou. “O que estão vocês a ver pela transmissão

das câmeras interiores?”
“EVA, perdemos as câmeras interiores do shuttle quando vocês faziam a

translação para o cockpit”, informou Billy. “Neste momento não vemos
nada no interior. As únicas câmeras que permanecem operacionais são as
do exterior.”

O português ponderou esta notícia.
“Houston, devemos presumir que há uma avaria no sistema das câmeras

interiores do shuttle?”
“EVA, estamos ainda a avaliar o significado disto tudo. Neste momento

controlamos as câmeras exteriores, as comunicações através do TDRS, do
Ku-band e do UHF, o sistema de navegação e dois computadores, mas
perdemos o controle de um computador e agora das câmeras interiores.
Pensamos que a entidade que se encontrava no artefato está gradualmente
a assumir o comando do Atlantis. Se for assim, em breve perderemos o
controle de todo o resto.”

“Incluindo das comunicações?”
“Afirmativo, EVA”, confirmou o diretor de missão num tom lúgubre. “A

partir deste momento não podemos confiar no sistema de comunicação do
Atlantis. As comunicações podem a qualquer momento ser cortadas.”

“O que faremos se isso acontecer?”
A resposta levou três segundos.
“EVA, estamos a realinhar as ligações dos satélites do sistema TDRS

para comunicar diretamente convosco sem passar pelo shuttle.”
Aquele problema estava resolvido. Faltava o mais importante.
“Houston, gostaria de saber pormenores sobre a forma de nos retirarem

daqui”, pediu Tomás. “Já há alguma ideia?”
Fez-se um novo silêncio em linha.
“EVA, estamos a trabalhar nisso.”
Ao escutar esta resposta, os dois astronautas trocaram um olhar a roçar

o pânico.
A NASA não sabia o que fazer.
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A resposta de Billy tornava claro que o Controlo de Missão não tinha a
menor ideia de como poderia levá-los para terra. As suas palavras soaram-
lhes como uma condenação. Até ali, o tom das comunicações por parte do
responsável da NASA no Johnson Space Center era de confiança, o que
contagiara os dois astronautas e lhes dera esperança e determinação. A
mudança de tom desferiu um rude golpe no moral de ambos.

O português sentiu o desespero apossar-se dele, mas procurou escondê-
lo.

“Roger, Houston”, assentiu no tom mais neutro de que foi capaz. “O
que fazemos agora?”

Houve uma nova pausa na intercomunicação, como se Billy estivesse a
discutir com o pessoal do Johnson Space Center, e Tomás pôs-se a imaginar
a conversa. Ou os técnicos da NASA analisavam as opções de que
dispunham para os tirar dali ou, o que lhe parecia mais provável,
ponderavam se deveriam comunicar aos dois astronautas toda a
desagradável verdade.

Ao fim de uns quarenta segundos, a voz do diretor da missão voltou a
soar dentro dos capacetes de ambos.

“EVA, estamos com um problema muito grave e precisamos da sua
ajuda para o resolver”, disse Billy, desta vez num tom tenso, como se
tivesse decidido pôr as cartas na mesa. “Um dos computadores que
permanece sob o nosso controle detectou a forte presença de silício nas
cabines do Atlantis pouco depois da morte da tripulação. Temos estado a
ponderar o significado de tudo isto. A informação que vocês nos deram há
instantes, relativamente à transformação dos cadáveres e do sangue numa
massa prateada, e ainda o fato de essa massa se estar fundindo com os
painéis do cockpit, parece constituir a chave do enigma. Não existem neste
momento certezas de nada, como é evidente, mas temos a convicção de que
o artefato libertou um agente patogênico eletrônico, uma espécie de vírus
robotizado que está a transformar em silício todas as células de carbono



associadas a hidrogênio e oxigênio através de um processo que não
compreendemos.”

Tomás hesitou.
“Os corpos do Duck e dos outros foram transformados em... em silício?

É isso?”
“EVA, afirmativo. Estão a compreender o significado do que se está a

passar?”
Foi Emese, mais familiarizada com o problema, que respondeu.
“Houston, deixe-me ver se entendi bem. Estamos a falar de uma forma

de vida pós-biológica?”
“EVA, afirmativo. A conclusão a que começamos a chegar é que nos

encontramos perante uma forma de vida pós-biológica, provavelmente
nanorrobôs, que pelos vistos está a contaminar a vida biológica no interior
do Atlantis e a transformá-la em vida pós-biológica, através de um sistema
de conversão em silício de todo o carbono associado a hidrogênio e
oxigênio, isto é, a água. Quer isto dizer que toda a vida baseada em
carbono e água que entrar em contato com esta entidade pós-biológica está
condenada. A consequência última é que toda a biosfera onde o agente
patogênico eletrônico de Phanes penetrar, como o interior da nave, será
transformada em biosfera eletrônica através da conversão do carbono,
elemento no qual se baseia a vida biológica, em silício, o elemento em que
pelos vistos se baseia a vida pós-biológica que saiu do artefato. O
problema é que a entidade que o artefato libertou no interior do Atlantis
está neste momento a tentar assumir o controle do shuttle. Percebem agora
a verdadeira natureza da ameaça?”

“Deixem-me ver se compreendi bem”, disse a cientista da ESA muito
devagar. “Vocês acham que a entidade de Phanes é um agente patogênico
eletrônico cuja missão é contaminar toda a vida biológica baseada em
carbono que encontrar e convertê-la numa entidade pós-biológica baseada
em silício?”

“EVA, afirmativo. Por essa razão demos ao agente patogênico de
Phanes o nome de código Nemesis. Julgamos que Nemesis está programada
para transformar a vida biológica em vida eletrônica sob o seu controle.”

O nome de código atribuído à entidade que emergira do artefato
provocou um arrepio a Tomás. Nemesis era a deusa grega da vingança e da
justiça implacável. Na mitologia grega, a deusa Nemesis dos mortos tinha o



poder de punir os vivos e isso tornava-a muito temida. Existira até um
festival na Atenas antiga concebido especificamente para a aplacar.

“Vocês acham que Nemesis está neste momento a tentar controlar a
cabine do Atlantis?”

“EVA, é pior do que isso. Nemesis não está simplesmente a tentar
controlar a cabine do shuttle. Está assumindo o controle do sistema de
navegação. Ou seja, tenciona pilotar o Atlantis. E a pergunta que estamos
neste momento a fazer a nós próprios é para que quer Nemesis pilotar o
shuttle. Qual o objetivo último?”

A astrobióloga húngara relacionou toda esta informação com o que
sabia sobre o tema da vida pós-biológica. A evidência, que por ser tão
aterradora lhe pareceu inacreditável, acabou por se lhe impor.

“A Terra?”
“EVA, afirmativo.”
O raciocínio era de tal modo incrível, e o perigo de tal modo colossal,

que Emese se viu forçada a repetir a pergunta de uma forma mais completa,
para que não restassem equívocos.

“Houston, vocês estão insinuando que toda a vida na Terra se encontra
neste momento ameaçada?”

Foi só nesse instante que Tomás percebeu o verdadeiro significado de
tudo o que estava acontecendo. Ao ouvir a pergunta de Emese, que mais do
que uma pergunta era na verdade uma revelação, ficou em suspenso à
espera de saber o que os cientistas da NASA tinham a dizer. A resposta do
Johnson Space Center veio, como sempre, pela voz de Billy.

“EVA, afirmativo.”
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Os dois astronautas estavam condenados à morte e tinham perfeita
consciência de que não havia salvação para eles; com o Atlantis
contaminado e a tripulação morta não existia modo algum de conseguirem
regressar a terra. Mesmo assim, ficaram profundamente chocados quando
compreenderam a verdadeira dimensão do problema. O que afinal estava
em jogo era muito mais do que as suas próprias vidas.

“Deixem-me ver se percebi bem”, disse Tomás. “Vocês acham que a...
enfim, que Nemesis está a tentar assumir o controle da navegação do
Atlantis para levar o shuttle a reentrar na atmosfera terrestre e assim
contaminar todo o nosso planeta?”

A resposta do Controlo de Missão foi pronta.
“EVA, afirmativo. A sua missão é a ecofagia.”
O português não reconheceu a palavra.
“Ecofagia?”, questionou. “O que é isso?”
“Ecofagia, ou comer o ambiente. Os nanorrobôs de Nemesis são

replicadores que fazem cópias de si mesmos, e as cópias também se copiam
a si mesmas, e assim sucessivamente. A progressão da replicação é rápida
e exponencial.”

Emese interveio.
“Houston, qual é a taxa de replicação?”
“EVA, Houston. Calculamos que cada nanorrobô de Nemesis leva um

minuto e meio a produzir uma cópia de si mesmo. Isto significa que ao fim
de dez horas haverá mais de sessenta e oito mil milhões de
nanorreplicadores. Num dia serão tantos que pesarão uma tonelada e em
dois dias terão o peso de toda a Terra.”

“O quê?!”
“Mas antes de isso acontecer o calor libertado pelo processo já

queimou a biosfera”, acrescentou Billy lugubremente. “Os seres vivos de
carbono cujas moléculas não forem transformadas em nanorrobôs de
silício morrerão incinerados ou asfixiados. A vida como a conhecemos será
extinta em menos de quarenta e oito horas.”



Fez-se um curto silêncio. A perspectiva era demasiado catastrófica para
não deixar os astronautas estarrecidos.

“Porra!”, exclamou Tomás em português. “Isto é pior do que um
pesadelo! Como é possível que não tenhamos contemplado seriamente esta
possibilidade?”

“A culpa é minha!”, recriminou-se Emese. “Eu devia saber! Eu tinha
obrigação de saber!”

“Também não é bem assim...”
“É assim, é!”, insistiu ela. “Sou astrobióloga e não devia ignorar que

qualquer inteligência extraterrestre que os seres humanos venham a
encontrar terá quase obrigatoriamente de ser uma inteligência pós-
biológica.”

“Ora essa! Como podia adivinhar uma coisa destas? Era impossível.”
“Pense bem, Tomás. Se uma espécie inteligente evoluir até o ponto de

descobrir a manipulação genética, tudo mudará a partir daí. A espécie vai
inevitavelmente manipular os seus genes para gerar filhos melhores, e a
partir desse ponto a evolução disparará. Deixará de ocorrer ao longo de
milhares de anos e passará a decorrer de geração em geração. Mais uns
milhares de anos e o biológico desaparecerá de todo, substituído pela nova
etapa da evolução da vida e da inteligência: a vida pós-biológica. Um
cérebro humano executa dez mil biliões de operações por segundo. Sabe de
quantas operações é capaz o mais rápido supercomputador já fabricado?”

“Não faço a menor ideia.”
“Trezentos e sessenta biliões de operações por segundo. Na Terra o

biológico ainda bate o pós-biológico, mas por quanto tempo mais? Ora, e
graças ao princípio da mediocridade, o que é válido para os seres humanos
é válido também para qualquer outra espécie inteligente no cosmos, como é
evidente. O período em que uma espécie inteligente permanece biológica é
muito curto. Os seres humanos apareceram há uns dez mil anos, o que à
escala do universo não é nada. É perfeitamente razoável pensar que há
muitos milhões de anos surgiram múltiplas espécies inteligentes no
universo, o que significa que com toda a probabilidade essas espécies
antigas evoluíram até dominarem a manipulação genética e tecnológica e
neste momento já nem sequer existem como espécies biológicas, mas pós-
biológicas.”

“Está a dizer que Nemesis é uma evolução tecnológica de uma espécie
inteligente que existiu e já não existe?”



“Isso mesmo. O futuro da vida não está na biologia, mas na tecnologia.
O universo é neste momento favorável ao aparecimento de vida biológica,
mas isto é apenas uma fase porque devido á segunda lei da termodinâmica
a vida biológica não será possível muito mais tempo. Chegará o momento
em que o Sol se expandirá e acabará por engolir a Terra. Estamos
convencidos que daqui a mil milhões de anos o nosso planeta não terá
sequer atmosfera nem oceanos. Toda a vida que neste momento existe
desaparecerá. Isto acontecerá na Terra e por toda a parte no universo. As
estrelas vão-se apagando uma a uma até não existirem em parte alguma
condições para a vida biológica. Assim sendo, só a vida pós-biológica, a
vida tecnológica, poderá sobreviver. O futuro pertence à vida pós-
biológica. A detecção de silício em Phanes devia ter-me alertado para o
problema, mas eu, estúpida!, deixei o meu raciocínio ser obscurecido pelo
desejo de encontrar uma espécie extraterrestre.”

O olhar de Tomás fixou-se no cockpit, e especificamente na massa
prateada que tinham sido os corpos de Duck e Frenchie e que se
metamorfoseara em Nemesis.

“Estou a perceber”, disse o historiador. “Nemesis é um sucedâneo
tecnológico de uma antiga espécie biológica inteligente. Mas porque nos
ataca ela?”

“Penso que está programada para isso”, explicou Emese. “A espécie
biológica que se metamorfoseou em Nemesis foi concebida para
transformar todas as formas de vida biológica em vida tecnológica. Daí
que Nemesis esteja a produzir nanorrobôs, trans- mutando todos os átomos
de carbono em átomos de silício, o elemento mais próximo do carbono na
tabela periódica. O silício só interage com um pequeno número de átomos,
mas tem vantagens óbvias sobre o carbono num universo sem estrelas. E a
temperaturas muito baixas consegue estabelecer ligações estáveis com
muitos elementos. Nemesis sabe que só a vida tecnológica tem futuro no
universo e pelos vistos tem a missão de garantir esse futuro.”

“Então e a questão de a cooperação ser uma estratégia mais bem-
sucedida do que a competição? Não deveriam os nanorrobôs cooperar
conosco?”

Ela suspirou, mortificada.
“Isso foi outro terrível erro de avaliação.”
“A cooperação não é afinal a melhor estratégia?”



“É a melhor, mas dentro da espécie. Os seres humanos e as formigas
cooperam entre si, não necessariamente com as outras espécies. Está a
perceber? Este foi um ponto crucial que, na excitação pela possibilidade de
conhecer uma civilização extraterrestre, avaliamos mal. As espécies são
bem-sucedidas justamente porque, ao cooperarem entre si, melhor
competem com as outras. Os nanorrobôs de Nenesis cooperam entre si para
melhor eliminarem a concorrência biológica. É o que está a acontecer.”

A situação ficara clara na mente de Tomás. E as opções também.
“Houston, EVA”, chamou. “Infelizmente a solução para este problema

passa pelo sacrifício das nossas vidas. Quero dizer-vos que, da minha parte,
estou pronto para isso.”

Fez-se um silêncio breve nas comunicações.
“EVA, Houston”, respondeu Billy com a voz pesada. “Não sei o que

dizer. Gostaríamos muito de trazê-los para casa, mas as circunstâncias são
o que são e... Lamento muito.”

Houve uma nova pausa. O momento das decisões chegara e elas não
eram fáceis para ninguém, sobretudo para os astronautas. Tomás virou-se
para Emese, como se lhe pedisse autorização ou então para se desculpar, e
foi com os olhos fixos nela que disse o indizível.

“Houston, lancem os mísseis e destruam a todos.”
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O Controlo de Missão interveio de imediato.
“EVA, Houston”, chamou Billy. “A destruição do space shuttle, e

consequentemente de Nemesis, não é uma opção. Repito, não é uma
opção.”

A resposta surpreendeu Tomás.
“Houston, clarifique, por favor. A América não dispõe de mísseis

nucleares balísticos que possa lançar contra o Atlantis?”
“EVA, o problema não é esse. O que se passa é que o space shuttle se

encontra demasiado próximo da Terra. Se o Atlantis for destruído, as suas
componentes, incluindo aquelas que foram contaminadas por Nemesis,
acabarão por cair na atmosfera terrestre. No instante em que os restos de
Nemesis entrarem na nossa atmosfera, e tratando-se de uma espécie de
vírus tecnológico, iniciar-se-á de imediato o processo de produção em
ritmo exponencial de nanorrobôs patogênicos. Está a perceber o problema?
Estamos perante o fim da vida biológica na Terra.”

O historiador trocou um olhar apavorado com Emese, que permanecia
com ele no interior do MMU.

“Meu Deus!”, exclamou, atordoado. “Isto é uma catástrofe.”
A astrobióloga nem respondeu, tão abalada se sentia com a dimensão da

hecatombe que em breve se iria abater sobre toda a vida no planeta.
“EVA, Houston”, chamou Billy. “Temos um plano.”
Tomás ergueu o sobrolho.
“Um plano? Que plano?”
“Não é um grande plano. Comporta enormes riscos e provavelmente

nem sequer vai funcionar. Mas é tudo o que temos.”
“Houston, EVA. Estamos a ouvir.”
“EVA, sugerimos que entrem no shuttle e, sem fazerem a pressurização

nem retirarem os escafandros, se encaminhem diretamente para a cabine e
ocupem o cockpit. A seguir, e antes que Nemesis tenha tempo de penetrar
nos seus escafandros, desliguem os motores e libertem todo o combustível



que resta nos tanques. Sem energia, o Atlantis ficará preso em órbita e não
poderá descer para a Terra.”

Os dois astronautas ficaram por momentos calados, a digerir a proposta.
“Houston, EVA. Têm a certeza de que essa é a única solução?”
A resposta demorou alguns segundos.
“EVA, lamento profundamente”, disse Billy. “Não sei o que dizer, a não

ser que estamos confrontados com uma terrível ameaça. A mais terrível que
se possa imaginar. Não vemos outra maneira de a conter. Não está em
causa apenas a sua vida nem sequer a sobrevivência da humanidade. É
toda a vida no planeta que se encontra ameaçada. Não pediríamos uma
coisa dessas se tivéssemos alternativa. Mas não temos. Estamos perante o
abismo e vocês são nossa única esperança.”

O português sabia que era verdade e concentrou-se no que considerava
prioritário. O que importava era a missão e unicamente a missão. Fixou o
Atlantis com os olhos e imaginou-se a entrar com Emese pela escotilha e a
seguir a passar pelo interior e ocupar o cockpit onde se encontrava Nemesis
e por fim desligar o space shuttle e soltar todo o combustível.

“Houston, o seu plano é uma porcaria.”
“EVA, Houston. Eu sei”, reconheceu o diretor da missão. “Mas

infelizmente é a única coisa que nos resta.”
“Houston, mesmo que chegássemos ao cockpit, como nos orientaríamos

diante de tantos botões? São mais de mil! Não somos pilotos, não fomos
treinados para isso, não temos a menor ideia de como desligar um shuttle.”

“EVA, estamos a par desse problema. Teríamos de dar instruções, como
é evidente. Temos conosco dois dos mais experientes pilotos de shuttle da
NASA, os comandantes Shuman e Grosicky, que os guiarão ao longo do
processo.”

“E isso funcionaria mesmo? O Atlantis não acabaria por cair na Terra?”
“Negativo. À velocidade a que vai, permaneceria sempre em órbita,

dando-nos tempo para preparar uma missão para mais tarde o atirar para
o espaço profundo.”

Tomás ficou a pensar no assunto. O plano da NASA, mesmo que fosse
viável, parecia-lhe repleto de pontos frágeis. Se entrassem na nave, como
reagiria Nemesis? Seriam os seus escafandros capazes de resistir à
contaminação quando a estrutura estanque que supostamente isolara o
artefato e a porta do cockpit do Atlantis haviam sido destruídas em poucos
segundos? Mesmo que os escafandros resistissem, e tinha grandes dúvidas



quanto a isso, uma vez no cockpit conseguiriam de fato desligar o shuttle e
largar o combustível, ainda que os pilotos da NASA lhes dessem instruções
no Controlo de Missão? Nada daquilo realmente lhe parecia realista. O
plano envolvia demasiados condicionalismos e com toda a probabilidade
fracassaria.

Mas se não aplicassem o plano o que poderiam fazer? Permanecer de
braços cruzados à espera que Nemesis assumisse o controle da navegação e
lançasse o Atlantis contra a atmosfera terrestre não podia ser. Alguma coisa
teriam de fato de tentar. O plano da NASA era uma tentativa desesperada e
seria executado se não encontrassem alternativa. Mas talvez fosse possível
desenvolver um plano melhor. Bastaria pensar fora da caixa.

Tomás considerou as opções e, com desalento, descobriu que não tinha
nenhumas. Ah, se ao menos se pudessem lançar mísseis contra o shuttle e
assim destruir Nemesis! O lançamento dos mísseis seria... seria...

“Já sei!”, exclamou. “Já sei!”
“EVA, Houston. Pode repetir?”
Com os olhos a brilhar, Tomás voltou-se para Emese, como se lhe

quisesse dizer alguma coisa, antes de hesitar e regressar à comunicação com
o Controlo de Missão.

“Vamos usar os mísseis!”
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A resposta do diretor de missão não se fez esperar.
“EVA, Houston. Negativo.”
A imediata rejeição da ideia que Tomás acabava de apresentar deixou-o

chocado. Como era possível que a NASA não visse o que a ele lhe parecia
óbvio?

“Houston, os mísseis são a solução!”
“EVA, negativo”, insistiu Billy. “Destruir o Atlantis não é solução. Já

explicamos que os destroços contaminados do shuttle cairiam na atmosfera
terrestre e iniciar-se-ia de imediato a transmutação dos átomos de carbono
associados a água em átomos de silício. Ou seja, a destruição da nave não
resolveria o problema, apenas o precipitaria. Insistimos que a única
solução, mesmo carregada de riscos e possivelmente destinada ao fracasso,
é o plano que apresentamos.”

O português abanou a cabeça.
“Houston, EVA”, chamou. “Sei muito bem que a destruição do Atlantis

precipitará a catástrofe na Terra. Mas acho que podemos usar os mísseis
para...”

“Tomás, não!”
A intervenção de Emese levou-o a virar-se para ela. A cientista húngara

fazia-lhe sinais frenéticos, apontando insistentemente para o cockpit e para
a parte lateral do seu próprio capacete.

“O que aconteceu?”
A astrobióloga da ESA voltou a apontar para o cockpit e a seguir

aninhou a mão enluvada junto ao capacete, como se assumisse o formato de
uma orelha.

“Tenha cuidado com o que diz, Tomás.”
Os gestos, aliados ao aviso, fizeram-no perceber o que a preocupava.

Pelos vistos Emese achava que Nemesis poderia estar a escutar e a entender
o diálogo via rádio que decorria entre ele e o Johnson Space Center.

“Não pode ser”, disse o português. “Mesmo que entre no sistema, não
compreende o que dizemos.”



“Lembre-se de que estamos a falar de uma entidade muito inteligente e
com grande capacidade de adaptação”, sublinhou ela. “Se fosse a si teria
muito cuidado. Toda a prudência é pouca.”

O historiador considerou o aviso. Vendo bem, ela tinha razão. As
comunicações entre a equipe EVA e o Controlo de Missão podiam estar
comprometidas. Considerando que estavam a lidar com uma inteligência
pós-biológica que provavelmente controlava a sua própria capacidade de
evolução, e que nessa evolução era perfeitamente plausível que se
incluíssem competências para adquirir o domínio rápido de formas de
comunicação desconhecidas, a possibilidade de Nemesis os estar a escutar
era muito maior do que poderia parecer. Emese tinha razão, todo o cuidado
era pouco.

“Sabe que mais?”, disse Tomás. “Acho que o melhor é mesmo
executarmos o plano da NASA. Vamos entrar no Atlantis e desligar a nave.
Não há outro remédio.”

A resposta não veio da cientista húngara, mas do Controlo de Missão no
Johnson Space Center.

“Roger, EVA. O problema é que estamos ainda a estudar uma forma de
atrasar a destruição dos seus escafandros. Não se esqueçam que Nemesis
parece capaz de devorar qualquer obstáculo em alguns segundos.”

As palavras do português não se destinavam à NASA, mas o equívoco
servia-lhe para enganar Nemesis caso Emese tivesse razão e as
comunicações estivessem de fato a ser interceptadas pela entidade de
Phanes.

“Houston, EVA, Não se preocupem com isso, já encontramos uma
solução. Vamos neste momento proceder à translação para a carga do
Atlantis.”

“EVA, Houston. Clarifique a solução.”
“Houston, negativo. A explicação do processo é longa e desnecessária.

Informaremos quando estivermos prontos.”
“Roger, EVA. São boas notícias. Iniciem a translação e procedam da

maneira que entenderem.”
Tomás assumiu os comandos do MMU.
“Houston, EVA em movimento.”
Ligando um dos motores do pequeno veículo, o português elevou-se em

relação ao cockpit do Atlantis e, acionando outro motor, começou a
percorrer o shuttle em direção à carga.



A voz de Billy soou nos Snoopy Caps dos dois astronautas.
“EVA, Houston. Boa sorte, rapazes!”
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Foi recorrendo a uma linguagem gestual improvisada que Tomás expôs
a Emese o plano que congeminara e que não pudera explicar pelas
intercomunicações por receio de que Nemesis estivesse à escuta. O plano
era simples e a cientista húngara não teve a menor dificuldade em
compreendê-lo, apesar de ter sido delineado apenas por gestos; a facilidade
com que o historiador o explicara devia-se à simplicidade intrínseca da
ideia.

O MMU deslocava-se devagar ao longo do Atlantis, mas em poucos
segundos chegou ao sector da carga. Embora se atrapalhasse ainda com o
controle do veículo, Tomás conseguiu manobrar de modo a contornar as
portas da carga que se encontravam estendidas para fora e fixar-se a meros
três metros da bateria de mísseis. Saindo do veículo, Emese impulsionou-se
para o piso da carga e ancorou o MMU ao space shuttle. De seguida atou a
sua amarra à nave espacial e voltou a cabeça para cima, fitando o
companheiro.

“Pode descer!”
A expressão era ambígua, pois “cima” e “baixo” eram conceitos que

não tinham o menor significado no espaço. Como podia ele descer para o
Atlantis se a nave espacial navegava invertida, como se estivesse de barriga
para “cima”, o cockpit voltado para a Terra e a parte debaixo exposta ao
exterior? Fosse como fosse, Tomás assentou as botas na borda do MMU,
lançou-se no vácuo em direção ao Atlantis e tocou na superfície do shuttle
mesmo ao lado de Emese. Tal como acontecera com ela, a primeira tarefa
foi atar a sua amarra à nave. Se esta de repente acelerasse, e isso não era
impossível, considerando que o cockpit estava nas mãos de Nemesis,
nenhum dos dois ficaria para trás.

“Houston, EVA”, anunciou para o Johnson Space Center. “Estamos na
carga do Atlantis. Vamos proceder à operação.”

“Roger, EVA. Prossiga.”
Embora estivessem seguros pelas amarras, os dois astronautas não se

deslocavam com confiança no espaço. Todos os movimentos tinham de ser



muito controlados e a ausência de gravidade impedia que caminhassem. Em
gravidade zero, a solução era sempre a mesma. Faziam pontaria a um alvo e
projetavam-se no vácuo, flutuando até o atingir. Foi o que fizeram com a
bateria de mísseis.

A primeira a chegar aos mísseis foi Emese, até porque já estava
estabilizada na carga e pronta a dar o salto. Tomás foi logo no seu encalço.
Os dois analisaram a bateria com as insígnias da USAF. Estava encaixada
numa estrutura e ligada eletricamente a uma caixa de controle. Na véspera,
quando procedera à trasfega da carga do Delta para o Atlantis, o próprio
português fizera as ligações para permitir que os mísseis fossem
controlados do cockpit do Atlantis. A primeira coisa a fazer era impedir essa
possibilidade.

Emese abriu a caixa e contemplou os fios.
“Qual é o do controle remoto?”
“É o azul”, respondeu ele. “Quer um alicate?”
A húngara deitou a mão ao bolso do escafandro com os instrumentos e

retirou um pequeno alicate.
“Tenho aqui um.”
Aproximou a boca do alicate do fio azul e cortou-o. O computador de

bordo, situado no cockpit, deixara assim de poder controlar os mísseis.
Guardou o alicate no bolso e voltou as suas atenções de novo para a caixa.

“EVA, Houston”, chamou Billy em tom urgente. “Acabou de ocorrer
uma alteração de rota.”

“Houston, repita.”
“Os nossos computadores registaram neste momento uma alteração de

rota. O Atlantis perdeu velocidade e começou a baixar. O que se passa?”
Os dois astronautas olharam para a posição do space shuttle em relação

à Terra. De fato, o plano de inclinação parecia ter-se alterado ligeiramente,
com o nariz mais apontado para o planeta.

“Houston, EVA. A inclinação do Atlantis em relação à Terra é realmente
maior, mas não sei porquê.”

“EVA, temos muito pouco tempo”, disse o diretor de missão, a urgência
a transformar-se em pânico. “O Atlantis vai em breve tocar nas camadas
superiores da atmosfera e, devido ao seu novo ângulo de inclinação,
começará daqui a pouco a ser destruído e as suas partes espalhar-se-ão de
imediato pela atmosfera de todo o planeta, contaminando-o mortalmente.



Vocês têm de entrar o mais depressa possível pela escotilha, assumir o
controle do cockpit e desligar tudo.”

“Porra!”, praguejou Tomás. “Nemesis deve ter-se apercebido do que
estamos a fazer e decidiu antecipar o lançamento do shuttle contra a
atmosfera.”

Tudo se tornara de novo uma questão de tempo, percebeu Emese.
“Houston”, chamou a cientista húngara. “Quanto tempo temos?”
“Pouco. Despachem-se!”
“Quanto tempo?”
Fez-se uma curta pausa, como se o Controlo de Missão estivesse a fazer

as contas.
“Oitenta e três segundos.”
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Oitenta e três segundos não eram nada.
Não seria possível em tão pouco tempo deslocarem-se até a escotilha,

penetrarem no shuttle e atravessarem-no até chegarem ao cockpit,
receberem instruções sobre como desligá-lo, largar o combustível e deixar a
nave inoperacional. Um tal plano era absolutamente inexequível.

Para os dois astronautas tornara-se claro que, quando Emese cortara o
fio que permitia ao computador de bordo controlar a bateria de mísseis,
Nemesis percebera de imediato o verdadeiro plano e em resposta precipitara
os acontecimentos. O Atlantis abrandara de imediato e dirigia-se à Terra
para a contaminar.

“EVA, setenta e cinco segundos”, constatou Billy, tentando dominar o
desespero. “Está... está tudo perdido.”

O português e a húngara olhavam para a caixa que controlava a bateria
da USAF, esforçando-se por compreender os procedimentos necessários.

“Houston, vamos disparar os mísseis”, anunciou Tomás. “Preciso de
saber qual o botão na caixa de controle manual que é necessário premir.”

“EVA, negativo. A destruição do Atlantis pelos mísseis não resolverá o
problema. E já só temos sessenta e cinco segundos. Sigam imediatamente
para o cockpit! ”

“Não vamos destruir Phanes”, explicou o português. “Vamos disparar
os mísseis na direção oposta à da Terra para que, com a sua energia, os
foguetes reboquem o shuttle para longe do planeta. Qual é o botão que é
necessário premir para os disparar?”

Curta pausa.
“Os dois!”, exclamou o diretor da missão, subitamente animado.

“Primam os dois botões ao mesmo tempo. Mas vocês têm consciência de
que... enfim...”

Ambos perceberam que Billy queria dizer que, estando ambos junto à
bateria dos mísseis, seriam incinerados no momento do disparo.

“Temos alternativa?”
Fez-se um novo silêncio em linha.



“Têm razão”, admitiu o responsável da NASA. “Deus os abençoe!
Cinquenta segundos.”

Tomás apoiou os dedos nos dois botões e, sabendo que o momento
chegara e que ao premi-los iria morrer, levantou a cabeça e fitou a Terra.
Morreria a olhar para o planeta.

“Não, Tomás!”, interveio Emese ao lado dele. “É preciso primeiro atar
os mísseis ao shuttle, senão não o rebocarão!”

Com o credo na boca, o português percebeu que ela tinha razão. Uma
vez que os mísseis estavam soltos, se premisse o botão eles sairiam
disparados e desapareceriam no espaço. Seria preciso ligá-los primeiro ao
Atlantis, para que o rebocassem. Para o fazer, precisava da corrente
metálica que viera com a bateria. O problema é que a caixa onde na véspera
guardara essa corrente estava a cinco metros de distância.

Sem perder tempo, mas já convencido de que era tarde de mais,
impulsionou-se em direção à caixa.

“EVA, quarenta segundos.”
Chegou à caixa, abriu-a e extraiu a corrente metálica. Teria ainda de se

lançar de regresso à bateria e passar a corrente pelos quatro mísseis, de
modo a fixá-los à nave. E a corrente não era fácil de desenrolar da caixa,
como estava a constatar.

“Atire-me a corrente!”, pediu Emese, que permanecera junto à caixa de
controle manual dos mísseis. “Atire-a!”

Ela tinha razão, percebeu Tomás. Lançou a corrente metálica pelo vácuo
e a húngara agarrou-a.

“EVA, trinta segundos. Despachem-se, por favor!”
Quando se preparava para se juntar a Emese, ela travou-o com um gesto

e apontou para a dianteira do shuttle.
“Fixe a sua ponta da corrente ali!”, ordenou. “Eu vou atar a minha aos

mísseis!”
Tomás percebeu a ideia, mas não havia tempo para subir ao MMU e

navegar até a dianteira do Atlantis. Por outro lado, a sua própria amarra, que
garantia que permanecia ligado ao space shuttle e não se perderia no
espaço, era demasiado curta para lhe permitir chegar ao local que a
astrobióloga indicara.

“EVA, vinte segundos”, indicou Billy num tom de desespero. “Por amor
de Deus, disparem os fucking mísseis!”



Com um movimento rápido, o português cortou a sua própria amarra ao
Atlantis e ganhou assim liberdade de movimentos, mas ficou em risco de se
perder no espaço. Considerando a gravidade da situação, no entanto, nada
disso importava já.

Sempre a segurar a sua extremidade da corrente metálica, lançou-se no
vácuo em direção ao ponto que ela indicara, uma espécie de argola que se
encontrava atrás do cockpit, e durante a translação deitou uma olhada a
Emese. A húngara passava nesse momento a corrente pelas argolas que se
encontravam na base dos mísseis, de modo a ligá-los uns aos outros,

“EVA, dez segundos.”
A translação era relativamente rápida e Tomás estava quase a chegar à

argola por detrás do cockpit.
“Já está”, anunciou Emese, concluindo a sua parte. “Tenho os mísseis

atados uns aos outros. Já só precisamos que a corrente esteja fixada ao
shuttle. Tomás, acha que consegue?”

A translação do português aproximava-se do fim.
“EVA, cinco segundos.”
Sem tempo para responder à pergunta que ela lhe fizera, Tomás

estendeu a mão e agarrou a argola do cockpit.
“Quatro... três... dois...”
Puxando com o braço, aninhou-se junto da argola.
“…um...”
Nesse instante ocorreu um choque e a nave espacial começou a sacudir-

se com violência. Conseguiu com dificuldade manter-se agarrado à argola
fixa na carlinga do Atlantis, mas viu fagulhas por toda a parte e alguns
pedaços do space shuttle começaram a se soltar.

Estavam entrando na atmosfera.



CIII

Toda a nave espacial estremecia e, com as peças exteriores a
desprenderem-se e a voarem e faíscas a relampejarem por baixo, tornou-se
claro que o ângulo de reentrada na atmosfera era o errado e o Atlantis
começava já a desconjuntar-se; além do mais, ninguém esquecia que a
reparação da proteção térmica não fora concluída. A nave destruía-se.

“EVA, Houston”, chamou Billy no Johnson Space Center. “Qual é a
situação?”

Não havia tempo para responder e Emese, que se mantinha junto ao
comando manual da bateria de mísseis, aguardava que o companheiro
concluísse a operação de que estava encarregado.

“Tomás, já fixou a corrente?”
O space shuttle sacudia-se com violência e era evidente que os

estremeções iriam aumentar à medida em que penetrassem nas partes mais
densas da atmosfera. Se a nave aguentasse mais alguns segundos seria uma
proeza. Fazendo um esforço sobre-humano para se manter agarrado ao
Atlantis, até porque ainda tinha um braço muito dorido, o português
aproximou a ponta da corrente metálica da argola e encaixou-a finalmente.

“Já está!”, anunciou. “Já a fixei!”
“Posso disparar?”
“Dispare!”
Ergueu os olhos para o sector da carga onde se encontrava a bateria de

mísseis. Viu Emese fazer um movimento rápido com as mãos diante do
corpo, como se se benzesse, e percebeu que o fim chegara.

A voz trémula da húngara soou nas intercomunicações.
“Deus!”
Um clarão amarelo, vermelho e roxo incendiou a bateria, carbonizando

tudo o que se encontrava abaixo, incluindo a própria Emese. Tomás, tudo
viu, siderado.

“Meu Deus!”
Com um movimento lento, quatro objetos pontiagudos ergueram-se de

repente da carga e, ganhando velocidade, elevaram-se para o negro do



espaço profundo.
“EVA, Houston. Reportem a situação?”
A corrente metálica esticou-se rapidamente e atingiu o ponto de tensão

máxima. Nesse momento o Atlantis deu uma sacudidela brutal e recomeçou
a subir, puxado pelos mísseis que haviam sido disparados; era como se o
space shuttle descolasse de novo.

Sentindo a súbita aceleração, Tomás agarrou-se com as duas mãos à
argola do Atlantis onde fixara a corrente metálica, mas depressa se tornou
claro que não aguentaria muito mais. A nave espacial ganhava velocidade e
a aceleração produzia os seus efeitos.

“EVA, Houston”, chamou Billy. “Os radares estão a registar uma
aceleração do Atlantis para cima da atmosfera. O que se passa?”

Os mísseis colocados na nave tinham motores muito mais poderosos
que o normal, uma oportuna adaptação da USAF para dar maior
versatilidade ao seu uso no espaço, o que os aproximava da força dos
motores do Atlantis. Assim, e apesar de a massa do shuttle oferecer
resistência, em órbita os efeitos da gravidade terrestre eram muito menores,
o que compensava a inércia gerada pela massa, pelo que a aceleração
depressa cruzou os 2G. Além do mais, a corrente aguentara o impacto e não
se partira, decerto por ser curta e de titânio.

Tomás tentou por todos os meios manter-se agarrado à argola da nave,
mas o braço dorido dava de si e a força da aceleração tornou-se
insuportável, pelo que o que tinha de acontecer acabou por acontecer.

Soltou-se.
Puxado pelos mísseis, o Atlantis acelerou em direção ao espaço

profundo e Tomás, que havia cortado as amarras que o ligavam à nave para
poder movimentar-se à vontade, não conseguiu manter-se agarrado e ficou
irremediavelmente para trás.

“EVA, Houston”, insistiu o diretor da missão. “Responda, por favor.
EVA, está a copiar?”

O português flutuava no espaço, sozinho, e chegara a hora de dar
respostas.

“Houston, EVA”, respondeu Tomás lugubremente. “Missão bem-
sucedida. Os mísseis foram disparados. O Atlantis saiu da atmosfera antes
de se desintegrar e está a ser lançado para longe da Terra. A ameaça
terminou.”



Pelos intercomunicadores chegou-lhe do Johnson Space Center o som
de um clamor entusiástico e aliviado, misturado com uma ardente salva de
palmas e assobios de celebração.

“EVA, Houston”, devolveu Billy num tom eufórico. “Meu Deus, vocês...
vocês conseguiram! Wow, é incrível! Vocês conseguiram! Inacreditável! Já
pensávamos que... que... ah, parabéns! Nem imaginam a reação do pessoal
aqui. O seu trabalho foi absolutamente extraordinário! Não há palavras
que possam expressar o que sentimos e o nosso apreço pelo que vocês
fizeram. Extraordinário! Nunca esqueceremos!”

A euforia que se vivia na NASA, e que presumivelmente se espalhava
pela Terra à medida que a notícia do que acabara de acontecer começava a
circular, contrastava com os sentimentos ambivalentes que nesse momento
tomaram conta do astronauta.

“Houston, EVA. Perdemos a professora Bozóki. Repito, perdemos a
professora Bozóki. Foi ela que disparou manualmente os mísseis e isso
custou-lhe a vida.”

O clamor que enchia os intercomunicadores abateu-se um pouco,
embora sem nunca cessar.

“EVA, lamento muito”, disse Billy. “Foi um grande sacrifício e é uma
enorme perda. Lamento muito.”

Fez-se silêncio em linha.
O Atlantis, sempre puxado pelos mísseis que Emese disparara, tornara-

se um ponto longínquo de luz que em breve desapareceria nas profundezas
do espaço. Mesmo quando o combustível dos mísseis se esgotasse, o que
estaria prestes a acontecer, a nave continuaria a afastar-se, pois o vácuo não
tinha resistência e, com a distância, a Terra deixara de exercer o essencial
da sua força de gravidade.

Tomás ficara sozinho, cercado pelo vácuo e transformado num satélite
humano da Terra. Não tinha nada para fazer a não ser esperar. Esperar.

Esperar pela morte.



CIV

Só.
Tomás estava absolutamente só. Era um corpo abandonado no vácuo e

entregue à sua sorte. O cosmos, que antes lhe parecera tão belo, afigurava-
se-lhe brutalmente agressivo. A única coisa que o mantinha vivo era o
invólucro que o protegia, o escafandro. Um milímetro para lá dele situava-
se o vácuo, a pressão quase nula, um calor infernal, vagas letais de radiação.
A morte. E mesmo dentro do escafandro já ela o rondava, insidiosa,
oportunista.

Consultou o monitor a âmbar que tinha ao peito com a monitorização
dos dados vitais.

Cinquenta minutos.
Era esse o tempo que, segundo os dados que constavam no computador

do escafandro, restava de oxigênio nas duas botijas que ele trazia às costas.
Ou, por outras palavras, era esse o tempo que lhe sobrava de vida. Quando
o oxigênio acabasse, asfixiaria. Seria uma morte horrível, embora rápida.

Sem nunca abandonar o seu posto no Controlo de Missão, Billy passara
a última hora e meia a falar com Tomás. Contudo, não havia nenhum plano
de resgate, nem naquelas condições poderia haver. O diretor de missão
acabara por se render à evidência e apenas se esforçava por lhe mostrar
como tinha sido importante o seu sacrifício, como a humanidade inteira lhe
estava grata.

Com o oxigênio a esgotar-se e a asfixia à vista, contudo, nada disso
verdadeiramente consolava o historiador.

“Porque não nos entregaram cápsulas de veneno?”, perguntou Tomás de
repente. “Sempre ouvi dizer que os astronautas iam para o espaço com uma
cápsula de veneno, para o caso de as coisas correrem mal.”

“Come on, Tom. Não fale nisso...”
“Já viu a morte que me espera?”, enervou-se o português, sentindo-se

como um condenado a poucos minutos de enfiar o pescoço na guilhotina.
“Vou asfixiar, como se me pusessem literalmente um saco de plástico na
cabeça. Porque não nos deram um comprimido que nos provocasse um fim



rápido e indolor? Não seria isso melhor? Não teríamos ao menos uma morte
digna?”

“Nunca damos comprimidos desses a ninguém.”
“Mas antes davam.”
“Não é verdade”, negou o diretor da missão. “Eu sei que têm corrido

histórias dessas, que os astronautas teriam um comprimido especial para
se matarem de modo que numa situação sem esperança escapassem a uma
morte com sofrimento e mais não sei quê, mas nada disso é verdade.
Asseguro-lhe que nunca nenhum astronauta da NASA foi para o espaço
com comprimidos desses.”

“Certeza?”
“Absoluta. Não faz parte dos estatutos nem das atribuições da nossa

agência colaborar ativamente em atos de suicídio. À luz da lei americana
seria até um crime.”

Tomás ponderou o que acabara de escutar e contemplou as alternativas
de que dispunha.

“O que acontecerá se retirar o capacete aqui no vácuo?”
“Morrerá.”
“Isso sei eu. Mas morrerei como? Será instantâneo? Sofrerei muito? O

que acontecerá exatamente?”
“É melhor não falarmos nisso.”
“Insisto.”
“Tom, mudemos de assunto. Pense em coisas boas. Pense nas pessoas

que salvou, e nos animais e nas plantas que vão continuar a viver porque
conseguiu que...”

“Ouça, preciso de saber quais as opções que me restam”, interrompeu-o.
“Por favor, esclareça-me quanto a esta questão para eu próprio tomar as
minhas decisões.”

Um suspiro resignado de Billy encheu o intercomunicador.
“Se ficar exposto à baixa pressão do vácuo, formar-se-ão borbulhas nos

seus fluidos e a água, que constitui setenta por cento do seu corpo, deixará
o estado líquido e transformar-se-á em vapor, o que significa que o corpo
inchará até ficar com o dobro do tamanho”, explicou o diretor da missão,
rendendo-se à exigência do astronauta. “Terá dores por toda a parte. Se
sustiver a respiração, os pulmões sofrerão uma descompressão explosiva e
entrarão em colapso. Além do mais, a privação de oxigênio provocará
asfixia, embora uma asfixia diferente daquela que imaginamos. Com a



ausência de pressão, o oxigênio escapar-se-á imediatamente do sangue e
não chegará às células. Calcula-se que perderá a consciência em dez
segundos. Há também o problema da temperatura. Como neste momento se
encontra submetido à ação direta do Sol, a temperatura no espaço deverá
ser de...”

“Pronto, pronto!”, cortou o astronauta. “Já percebi. O quadro que pintou
é esclarecedor.”

O responsável operacional da NASA pareceu ter ficado embaraçado.
“Peço desculpa”, disse. “Apenas expliquei isto porque me pediu. Mas

penso que nestas circunstâncias talvez fosse melhor falarmos de outras
coisas menos... enfim... menos deprimentes.”

“Quer falar sobre o quê?”, irritou-se Tomás. “O último disparate do seu
presidente? O jogo do Benfica no fim de semana? Ou de como as plantas e
os animais e as pessoas me estarão eternamente gratos? O que sugere como
tema de conversa para distrair um homem prestes a morrer sufocado?”

Fez-se um silêncio curto.
“Peço desculpa.”
O português fechou os olhos, tentando pôr um freio aos nervos; sentia-

os em franja por causa do pavor da morte. Era curioso como sempre tivera
coragem no passado e nesse momento ela lhe falhava. Isso talvez
acontecesse porque antes havia sempre a esperança, a possibilidade de se
salvar. Agora não tinha a menor ilusão sobre o seu destino. A morte vinha
aí e era inevitável. Uma questão de minutos.

“Eu é que peço desculpa”, murmurou. “Você faz o melhor que pode,
mas não há soluções mágicas para uma situação destas, pois não? A espera
está a dar cabo de mim e você é que leva por tabela.”

A voz de Billy pareceu nesse momento animar.
“Olhe, tenho aqui uma surpresa para si, Tom”, anunciou. “Acabaram de

me dizer que há duas pessoas neste momento em linha que querem falar
consigo. Vou passar.”

“Espere, espere. Quem são?”
Já não houve resposta do diretor da missão. Em vez disso, ouviu-se um

clique na linha e uma outra voz, esta feminina, encheu o capacete do
astronauta.

“Tomás?”
Era Maria Flor.
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Quarenta minutos.
Segundo os dígitos do monitor interno no peito do escafandro, faltavam

quarenta minutos para o oxigênio acabar. O tempo parecia acelerar. Queria
travá-lo, obrigá-lo a parar, mas ele rolava inexoravelmente, impiedoso e
implacável.

“Tomás, estás me ouvindo?”
Ao escutar a voz de Maria Flor, o astronauta engoliu em seco. Aquela

conversa ia terminar com uma despedida muito difícil.
“Olá, Florzinha.”
“Olá, meu amor. Sentes-te... sentes-te bem?”
“Quer dizer... acho que sim. De momento estou bem. O escafandro

aguenta-se, a temperatura está controlada, a imagem da Terra por baixo de
mim é fantástica. Tudo uma maravilha. Enfim... há aqui um probleminha
com o oxigênio, não sei se já ouviste dizer...”

Fez-se um silêncio em linha. A morte iminente de Tomás era
evidentemente o assunto na mente de ambos. O que se poderia dizer em
circunstâncias daquelas?

“Estou muito orgulhosa de ti. Assisti a tudo pela televisão e, quando as
coisas começaram a... enfim, a correr mal e eles cortaram a emissão, fiquei
em pânico. Há pouco telefonaram-me da NASA a explicar tudo o que
fizeste. Estou muito orgulhosa de ti. Aconteça o que acontecer, nada
apagará isso."

“A situação foi resolvida, sobre isso não restam dúvidas. O problema é
que já não posso regressar.”

Ela fungou; evidentemente, chorava em silêncio.
“Estarei aqui sempre contigo, meu amor.”
Estar prestes a morrer tornava tudo muito constrangedor, mas ao mesmo

tempo as menores coisas, das palavras às simples entoações de voz,
adquiriam enorme significado. Ambos sabiam que toda a gente no Johnson
Space Center os estava nesse momento a escutar, mas falarem em português



tornava a conversa mais fácil e sobretudo mais íntima. Devia haver poucas
pessoas no Controlo de Missão que entendessem a língua.

“Onde estás?”
“No lar, em Coimbra. Assisti a tudo pela televisão ao lado da tua mãe.”
“Ela acompanhou a transmissão?”
“Acompanhou, pois."
“E percebe o que se está a passar?”
“Não muito bem”, admitiu Maria Flor. “O Alzheimer encontra-se de tal

modo adiantado que já nem tem noção de quem tu és. Às vezes ao ver a tua
cara na televisão agita-se, como se ocasionalmente se lembrasse de ti e te
reconhecesse, mas não sei se reconhece mesmo. A verdade é que vive
fechada num mundo só dela.”

Havia algum tempo que a mãe se ausentara da vida, como se vivesse
sem viver, uma carapaça sem alma. Tomás sabia que dona Graça ainda
existia, escondia-se algures no cérebro, reprimida pela terrível doença que a
afligia. Mas não parecia sofrer; reduzia-se apenas a um invólucro, mente
sem memória.

“Talvez seja melhor assim. Nem quero pensar como seria se a minha
mãe estivesse bem e acompanhasse em direto... enfim, o que me vai
acontecer. Seria terrível para ela. Imagino o que estarão a passar as famílias
dos meus companheiros. Ao menos ela é poupada a isso.”

“Pois.”
Tomás hesitou.
“Mesmo assim, achas que posso falar com ela?”
“Vou chamá-la.”
Fez-se um silêncio nas comunicações e a seguir ele ouviu mais de uma

voz em crescendo até uma que Tomás conhecia desde criança lhe encher o
Snoopy Cap.

“Está sim?”
As lágrimas marejaram de imediato os olhos do português.
“Olá, mãe.”
“Quem fala?”
“Sou eu, o Tomás. O seu filho.”
“Não sei quem é o senhor.”
“Eu sei que não sabe, mãe. É só para lhe dar um beijinho. Tenho muitas

saudades suas.”
“Quem fala?”



“Amo-a muito, mãe”, disse, as lágrimas a brotarem-lhe dos olhos e a
colarem-se em esferas líquidas junto às pálpebras. “Nunca lhe disse isto,
mas digo-o agora. Amo-a muito, mãe. Obrigado por ter feito de mim quem
sou.”

“Está sim?”
“Adeus, mãe. Adeus. Vemo-nos... vemo-nos não sei bem onde. Adeus,

mãe.”
A voz de dona Graça desapareceu e Tomás, sozinho no vácuo e com o

coração despedaçado, chorava como uma criança; despedira-se da mãe, que
ao longo da vida sempre o protegera e que, no momento em que ele se
preparava para partir, já nem sequer o reconhecia. A mãe que sempre o
protegera precisava nesse momento que o filho a protegesse e ele não
estaria ali para cumprir o seu dever.

“Está lá?”, chamou Maria Flor, regressando ao telefone. “Está?”
O astronauta engoliu em seco.
“Ela... ela...”
Soluçou, incapaz de completar a frase.
“Oh, meu querido!”, descontrolou-se a noiva também. “Isto é... é tão

injusto.”
Tomás respirou fundo, determinado a controlar-se.
“Bem, estou a ficar demasiado sensível!”, exclamou, sacudindo a

cabeça como se assim pudesse recuperar o sangue-frio. “Sabes o que te
digo? O Billy é que tem razão. Temos de nos centrar no que é positivo. No
positivo apenas. Olha, conta-me por favor como estão as pessoas a reagir.
Estou a falar do cidadão comum.”

Maria Flor fungou, percebendo que o noivo tinha necessidade de afastar
as ideias mórbidas.

“Aqui todos falam no que vocês fizeram e de como escapamos de um
grande desastre”, disse, tentando parecer alegre. “Havia tanta gente de
coração aberto, à espera dos extraterrestres e do abraço galáctico, com
cartazes a dar-lhes as boas-vindas, corações desenhados por toda a parte a
professar amor pelos alienígenas. Os políticos exultavam pelo direito à
diferença e mais não sei quê, a televisão estava cheia de debates sobre
como os extraterrestres deviam ser acolhidos, havia espetáculos com
artistas a cantarem loas a Phanes, até se organizou uma espécie de
Woodstock planetário com ligações em direto a miniconcertos que se



realizavam por toda parte, e... e afinal saiu tudo ao contrário. Se não
fossem vocês, estaríamos todos perdidos.”

“O que está feito está feito”, devolveu Tomás com resignação. “Em bom
rigor, não me arrependo de nada. Se me tivessem dado a oportunidade outra
vez, acho que teria aceitado na mesma esta missão. No meio de tudo isto só
há uma coisa que lamento.”

“O quê?”
“Não nos termos casado. Isso é o que mais me custa. Se soubesse o que

sei hoje não teria saído de Roma sem os ter obrigado a casar-nos.”
“Ainda vamos a tempo.”
“De quê? De casar?” Abanou a cabeça. “Não brinques.”
“Não estou a brincar, Tomás”, disse ela em tom sério. “Recebi há pouco

um telefonema nesse sentido e dei o meu acordo. Podemos casar, se ainda
quiseres.”

O astronauta esboçou um esgar de incredulidade.
“Estás a falar a sério?”
“Não te disseram que há uma segunda pessoa em linha para falar

contigo? Talvez seja melhor passar-lhe agora a palavra.” Mudou de tom.
“Vossa santidade, está aí?”

Uma voz familiar entrou na conversa.
“Como estás, meu filho?”
O papa.
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“Estás em paz contigo e com o Senhor?”
A voz do papa era calma; via-se que estava habituado a lidar com o

sofrimento. Tomás nunca acreditaria, mas a verdade é que falar com o sumo
pontífice, que conhecera no ano anterior em Roma em circunstâncias
rocambolescas, serenava-o.

“Estou bem, vossa santidade”, ouviu-se o português a dizer, como se
outro tivesse falado por ele. “Parece que daqui a menos de meia hora o
oxigênio vai acabar no meu escafandro e eu... Mas tirando isso... enfim,
estou bem.”

O sumo pontífice suspirou.
“Sabes, meu filho, tenho rezado muito por vocês nestas últimas vinte e

quatro horas”, revelou, falando em português com o sotaque cantado dos
italianos. “E sobretudo quando as coisas começaram a correr mal. Sei que
sou responsável por te teres metido nessa aventura e que infelizmente ela te
vai custar a vida. Lamento muito que isso aconteça, mas tenho de te
confessar uma coisa. Não me arrependi. Sim, sei que fui eu que intercedi
para que fosses escolhido para essa missão, sou aparentemente o culpado,
mas a verdade é que não passei de um instrumento. Estou convencido que
quem me guiou foi Deus Pai, que está lá em cima a zelar por nós. Jesus
sacrificou-se para nos salvar e tu, Tomás, filho de Deus, também te
sacrificaste para nos salvar. Era esse o teu destino. Acolhe-o, não com
pesar, não com dor, mas com alegria, como uma libertação, pois seguiste os
passos de Nosso Senhor, Jesus Cristo, e agora que Ele te chama sentar-te-
ás à Sua direita no dia do juízo final como um justo entre os justos. Que
dádiva maior poderá haver do que dar a vida pela vida dos outros?
Lembra-te que não dás a vida apenas por uma pessoa, nem sequer pela
humanidade inteira. Dás a vida pela vida, pois sem ti a vida como a
conhecemos e Deus a criou desapareceria do nosso planeta. Animais,
árvores, flores... tudo. Essa é a maior das bênçãos que um ser humano pode
receber. Foste escolhido por Deus, foste a mão do Senhor, e foi através de ti
que Ele mais uma vez veio em socorro dos Seus filhos. Abençoado seja o



Senhor e abençoado sejas tu por teres aceitado ser o instrumento da Sua
misericórdia infinita.”

Esta declaração deixou Tomás atrapalhado.
“Eu... uh... agradeço-lhe imenso as suas palavras tão gentis. Elas

confortam-me e de certo modo ajudam-me neste momento difícil, mesmo
que, como vossa santidade decerto não ignora, não acredite na existência de
Deus, pelo menos do Deus que as religiões nos apresentam.”

“Quem sabe, meu filho, se não terá sido justamente por isso que o
Senhor te escolheu?”

“Sim, quem sabe?”
Fez-se um silêncio embaraçoso entre ambos; de um lado estava o líder

de uma religião com mais de mil milhões de crentes, do outro um agnóstico
assumido que mesmo na hora em que a morte se abeirava se mantinha
teimosamente entrincheirado na sua posição.

O papa afinou a voz.
“Quis falar contigo, meu filho, porque sou responsável pelo que te está

a acontecer e para te agradecer tudo o que fizeste por nós. Além disso,
quero dar-te uma palavra de alento nesta hora difícil que estás a viver,
convencido que estou de que nada tens a temer. A morte não é o fim de
nada, apenas uma passagem para algo maior, pois grandes são as coisas
que esperam uma alma nobre como a tua. Mas quis falar contigo também
por outra razão. É que não me esqueço de que te fiz aqui em Roma uma
promessa e, como deves calcular, tenciono cumpri-la.”

“Uma promessa, vossa santidade?”
‘"Sim, uma promessa. Acaso olvidaste que assumi o compromisso de

oficiar o teu casamento?”
“Sim, claro, mas... enfim, compreendo que uma promessa dessas não

possa ser cumprida nestas circunstâncias, vossa santidade. Não há aqui
perto de mim nenhuma Igreja...”

“A Igreja está no nosso coração, meu filho, e as únicas circunstâncias
necessárias para selar o amor são a nossa vontade e a nossa bondade.
Acaso desejas seguir em frente com o matrimônio?”

Estas palavras suscitaram a maior das perplexidades em Tomás. Estaria
o papa a apresentar-lhe uma questão abstrata ou tratar-se-ia mesmo de uma
proposta?

“Bem... claro que gostaria de me casar, mas...”



“Se assim é”, interrompeu-o o chefe da Igreja, “e se essa também for a
vontade da noiva...”

“É, vossa santidade”, apressou-se Maria Flor a dizer, quebrando o
silêncio. “Mais do que nunca.”

“Então nesse caso farei uma versão mais abreviada da cerimônia, pois
receio que já não nos reste muito tempo”, disse o papa. “Estais prontos,
meus filhos?”

Começou assim o casamento de Tomás com Maria Flor.



CVII

A cerimônia durou quinze minutos.
O papa fez uma homilia breve, escolhendo o sermão do monte e as

bem-aventuranças como tema, e a seguir entrou diretamente nos ritos do
matrimônio, que os noivos já haviam ensaiado em Roma.

“Tomás, queres receber Maria Flor por tua esposa e prometes ser-lhe
fiel, amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença,
todos os dias da sua vida?”

“Sim, quero.”
“Maria, queres receber Tomás por teu esposo, e prometes ser fiel, amá-

lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os
dias da sua vida?”

“Sim, quero.”
“Confirme o Senhor, benignamente, o consentimento que manifestastes

perante a Sua Igreja e Se digne enriquecer-vos com a Sua bênção. Não
separe o homem o que Deus uniu.” Fez uma pausa. “Meus filhos, parabéns
aos dois. Sois marido e mulher.”

No momento em que o sumo pontífice deu a cerimônia por concluída, e
na impossibilidade de se beijarem e porem os anéis na mão um do outro,
Tomás e Maria Flor trocaram palavras de afeto, mas fizeram-no com
contenção, não apenas devido à penosidade das circunstâncias em que tudo
acontecia mas também por estarem a ser escutados pelo chefe da Igreja.
Havia coisas que os casais só diziam na completa intimidade.

O casamento trouxe um raio de luz ao coração do astronauta, mas
apenas por um breve momento. Os dígitos do monitor do escafandro não
paravam de avançar e quando a cerimônia ficou concluída Tomás não pôde
evitar uma espreitadela ansiosa.

Dez minutos.
As botijas que levava às costas só dispunham de oxigênio para dez

minutos. O tempo escoava-se, a vida fugia-lhe, a morte já lhe tocava.
“Eu... eu...”, titubeou. “Se não se importam, preciso de ficar sozinho.”
Fez-se um silêncio pesado em linha.



“Desculpa perguntar-te isto, meu filho”, disse o papa. “Desejas receber
o sacramento da unção dos enfermos para te encontrares com Deus de
coração puro e pecados perdoados?”

“Não.”
“Assim sendo, despeço-me, meu filho. Não te digo adeus porque sei que

nos encontraremos um dia do outro lado. Nada receies, pois apenas vais
atravessar uma porta. Abre os braços e abraça o Senhor, acolhe o Seu
amor nesta hora de provação. Até sempre. Até já. Que Deus te abençoe.”

Ouviu-se um clique na linha. O papa desligara o telefone.
Tomás respirou fundo.
“Tu também, meu amor”, sussurrou. “Vamos ter de nos despedir.”
Estas palavras desencadearam uma enorme comoção em Maria Flor.
“Não”, disse, a voz embargada por pressentir que o momento mais

difícil se avizinhava. “Não me vou embora.”
“Tens de ir.”
“Não vou. Não vou. Ficarei aqui contigo até o fim. Não me vou embora

de maneira nenhuma.”
“Ouve, Florzinha, não há nada para ouvir a não ser um homem a morrer

sufocado. Não precisas de ouvir isso e não quero que oiças. Chegou o
momento de dizermos adeus.”

“Não me vou embora. Ficarei aqui até o fim.”
“Não é assim que quero que me recordes, Florzinha. O que quero que

lembres não é o som da minha agonia. Não é isso que deve ficar na tua
memória. São as outras coisas todas, percebes? É tudo o resto. Há tanta
coisa boa para recordar que seria uma estupidez que fosse o som da minha
morte o que mais lembrasses. Não permitirei uma coisa dessas. Não quero
isso.”

Ela chorava.
“Eu fico aqui.”
“Tens de te ir embora, meu amor. Sou eu que te peço. Preciso de ficar

sozinho, preciso de me recolher, preciso... sei lá, preciso de dedicar os meus
últimos momentos a mim mesmo. Compreendes isso? A morte não se
partilha, é o regresso ao nada de onde viemos. Tenho de atravessar esta
porta sozinho e será mais fácil se souber que não estás a ouvir-me. Por
favor, meu amor. Deixa-me entregue a mim mesmo.”

O choro de Maria Flor tornara-se convulsivo.



“Não sou capaz... não sou capaz de desligar. Não sou. Não sou. Oh,
meu Deus, porque nos fazes passar por isto?”

Tomás mudou para inglês.
“Billy, está aí?”
A voz do responsável da NASA regressou à intercomunicação.
“Estou aqui.”
“Por favor, desligue imediatamente a ligação estabelecida para Portugal.

Pode ser?”
“É só um momento.”
O astronauta regressou à sua língua materna.
“Adeus, Florzinha.”
“Tomás!”
“Adeus.”
“Tom...”
A linha foi cortada.



CVIII

Quatro minutos.
A ansiedade tomara totalmente conta de Tomás. O ritmo cardíaco

acelerara e a transpiração tornara-se de tal modo profusa que havia centenas
de esferas líquidas de suor no escafandro. Ele sentia as pernas bambas,
fracas e moles como esparguete cozido. A respiração tornara-se ofegante, o
que apressava o consumo de oxigênio e enchia o traje espacial de ruídos.
Todo o corpo lhe tremia sem controle. A perspectiva de morrer asfixiado
dentro de poucos minutos deixava-o aterrorizado.

“Billy?”
“Estou aqui, Tom.”
“Quero que desligue a intercomunicação e não a volte a ligar, está

bem?”
“Perdão?”
“Não quero que ninguém me ouça a morrer. Desligue a

intercomunicação, por favor.”
“Agora?”
Atormentado, o português espreitou o contador do computador interno

do escafandro.
Três minutos.
“Espere!”, disse. “Primeiro ponham-me música na intercomunicação.”

Considerou a ideia que lhe acabara de ocorrer. “Sim, gostaria que me
pusessem música.”

“O que quer ouvir?”
“Sei lá.” Refletiu no assunto. “Olhe, Strauss, por exemplo.”
“Como no filme de Stanley Kubrick?”
“Sim, O Danúbio Azul, como no 2001: Odisseia no Espaço.” Hesitou.

“Ou então, não. Metam-me antes U2.”
“U2?”
“U2.”
“Qual canção?”



“Uma qualquer. Ponham-me U2 e desliguem a intercomunicação, por
favor.”

Ouviu a voz do diretor da missão a interrogar as pessoas da NASA que
o rodeavam no Johnson Space Center.

“Alguém tem aqui música dos U2?” Ouviu-se uma voz ao fundo. “Tens,
Bob? Excelente. Rick, liga-me o iPod do Bob à intercomunicação.” Uma
outra voz soou à distância. “Sim, agora, Godammit! ”

O contador assinalou dois minutos.
“Tom, está aí?”
“Estou.”
“A música já aí vem.”
“Ótimo.”
“Começa com It’s a Beautiful Day. Serve?”
Tomás contemplou a extraordinária paisagem à volta dele; a Terra

brilhava, o cosmos refulgia. Iria morrer num dia lindo.
“Sim.”
“E depois quer mesmo que desligue a intercomunicação?”
“E não volte a ligar.”
“De certeza? Olhe que podemos ficar aqui consigo. Seria uma honra.”
“Desligue a porra da intercomunicação!”
O tempo estava prestes a esgotar-se. Faltavam uns meros noventa

segundos.
Billy pigarreou.
“Uh... oiça, Tom. Então... então se calhar era melhor despedirmo-nos

agora.”
“Também acho.”
“Foi um imenso prazer ter trabalhado consigo, Tom. Você fez um

trabalho extraordinário. Absolutamente incrível. Você e... e todos os outros.
Salvaram-nos a todos. Nunca esqueceremos, Tom. Nunca. Sabe isso, não
sabe?”

“Sei, Billy.”
“Deus o abençoe, Tom.”
“Adeus, Billy.”
Um minuto.
A intercomunicação ficou por momentos silenciosa.
De repente, sobre o som da ventoinha interna do escafandro e da sua

própria respiração arfante, Tomás ouviu a melodia familiar de instrumentos



irlandeses em crescendo. Quando o momento certo chegou, a voz
característica de Bono encheu-lhe, vibrante, poderosa e melódica, o Snoopy
Cap.

The heart is a bloom
Shoots up through the stony ground
But there’s no room
No space to rent in this town
You’re out of luck
Sim, a sorte acabara.

Ali estava ele perdido no espaço a aguardar a chegada da morte e a
escutar os U2 entre o azul vigoroso da Terra e o fantástico mar de pó de
estrelas multicoloridas que enchia o negro incrivelmente negro do cosmos,
como se toda a eternidade o envolvesse.

And the reason that you had to care
The traffic is stuck
And you’re not moving anywhere
You thought you’d found a friend
To take you out of this place
Always
Someone you could lend a hand
In return for grace
Always

De um momento para o outro o ar dentro do escafandro começou a
escassear. Olhou para o monitor e verificou que ele indicava zero por cento
de oxigênio.

O ar acabara.

It’s a beautiful day
The sky falls, you feel like
It’s a beautiful day

Tomás começou a arfar, como se os pulmões lutassem pelas últimas
moléculas de oxigênio que restavam dentro do escafandro, mas em alguns



segundos já nem isso havia. O astronauta tentava inspirar e não havia nada
para inspirar. Sentiu tonturas, os olhos embaciaram-se-lhe, o peito ardia-lhe.
Apareceram-lhe luzes não sabia de onde, sentia-se rebentar, sentia-se
rebentar, sentia-se rebentar. Lutava e lutava e lutava, como se cada segundo
conquistado fosse uma vitória, como se adiar o inevitável fosse todo o
propósito da sua existência, e com os últimos estertores já nem ouvia a
música nem via nada e muito menos pensava no que quer que fosse a não
ser em inspirar, em respirar, em acudir aos pulmões exangues.

Em ar.
Ar ar ar.

You’re on the road
But you’ve got no destination
You’re in the mud
In the maze of...

Tomás apagou.



Epílogo

As várias telas de televisão que enchiam o gabinete do diretor de missão
da NASA transmitiam em Breaking news a letra gorda a notícia que a
agência espacial americana divulgara meia hora antes, relativa à morte do
derradeiro astronauta do space shuttle. Os rostos dos seis do Atlantis eram
exibidos a toda a hora, juntamente com pormenores de como a nave
espacial contaminada fora no último momento retirada das camadas mais
altas da atmosfera, desviada da Terra e lançada para as profundezas do
espaço.

Ninguém falara no papel dos mísseis. Essa parte da informação era
confidencial e a NASA não a divulgara. Ficava a impressão de que os
astronautas haviam conseguido no último instante assumir o controle da
nave espacial. Alguns canais repetiam as imagens até a exaustão, outros
faziam diretos para o Johnson Space Center ou o cabo Kennedy, outros
ainda tinham comentadores em estúdio a analisar os acontecimentos.

Sentado na sua poltrona, por detrás da secretária e com a porta do
gabinete fechada, Billy Gibbons cerrou as pálpebras. Não dormia havia
quarenta e oito horas e, quando tudo terminara, chegara a factura. Sentia-se
exausto, mas mesmo assim duvidava que conseguisse pregar olho. Tinha a
cabeça a fervilhar das emoções das últimas horas e sabia que a procissão
ainda ia no adro. A seguir viriam os funerais, mesmo sem os corpos, e
depois os inquéritos. O inquérito da NASA, o inquérito do Congresso, o
inquérito da ONU... seria um inferno. A sua cabeça rolaria, assim como a
de muitos responsáveis da NASA e da ESA. Sim, o que vinha aí não ia ser
nada fácil.

Depois de informar a Casa Branca da morte do último astronauta do
Atlantis e de dar instruções ao gabinete de imprensa da NASA sobre como
lidar com os jornalistas, Billy fechara-se sozinho. Não sabia o que sentir. A
missão fora um enorme sucesso e ao mesmo tempo um rotundo fracasso. O
planeta tinha apanhado um grande susto e escapara ileso, mas a verdade é
que toda a tripulação do Atlantis morrera.

Toda.



Isso era uma tragédia.
Uma tragédia menor, é certo, pois a morte de seis pessoas era bem

melhor que a de um planeta inteiro, mas mesmo assim, e para os padrões da
NASA, era uma tragédia. Talvez para esse sentimento contasse o fato de
conhecer os tripulantes do Atlantis, em especial os seus dois compatriotas,
Duck e Seth. Perdera seis amigos.

Alguém bateu à porta.
“Entre.”
A porta abriu-se e um homem magro, de cabelos grisalhos e rosto

ossudo e seco entrou no gabinete.
“Professor Gibbons, temos de falar.”
Ao reconhecer no visitante o diretor da CIA, Billy deu um salto da

poltrona e pôs em pé.
“Director Paley!”, exclamou, estendendo a mão para o cumprimentar.

“Que... que surpresa!”
Robert A. Paley não lhe apertou a mão. Em vez disso, e como se fosse

ele próprio o dono do gabinete, sentou-se numa cadeira e indicou ao
anfitrião que o imitasse.

“Estou aqui para tratar desta cagada que a NASA e todos os palhaços
que pomposamente se autointitulam cientistas criaram”, rosnou. Abanou a
cabeça enquanto os olhos destilavam desprezo. “Meu Deus, nunca vi tanta
merda junta na puta da minha vida!”

Os modos agressivos do visitante intimidaram Billy.
“Não vou negar que esta missão correu mal...”
“Mal?” questionou o diretor da CIA, indignando-se com a escolha da

palavra. “Mal? Isto foi um fucking desastre! Uma catástrofe nunca vista! Ao
pé disto, a queda do meteoro que provocou a extinção dos dinossauros há
sessenta e cinco milhões de anos não passou de um passeio inocente por
Central Park!”

“Não é de maneira nenhuma assim”, argumentou o responsável da
NASA, levantando a voz. “É verdade que a vida na Terra sofreu uma
grande ameaça, é verdade que morreram seis astronautas, mas...
goddammit!, evitou-se o pior. Nemesis foi neutralizado e atirado para o
espaço profundo. Além do mais, a ciência avançou. Sabemos hoje que há
vida inteligente extraterrestre. Percebemos que a vida e a inteligência são
imperativos cósmicos. Que existem em abundância por toda a parte. Ou
seja, o universo está concebido para gerar vida e inteligência.



Compreendemos sobretudo que existe um desígnio de fundo na nossa
existência. Ter conhecimento disto tudo não é uma coisa menor. A Missão
Phanes foi, apesar de todos os problemas e da morte trágica dos seis
tripulantes do Atlantis, um sucesso científico. Nunca se esqueça disso,
diretor Paley. Nunca se esqueça.”

Cruzando os braços como um professor diante de um mau aluno, Robert
A. Paley manteve-se por momentos calado a fitar o interlocutor como se
achasse que a resposta estava errada e perguntasse a si mesmo se Billy
acreditaria realmente no que dizia.

“Estou a dizer-lhe que a Missão Phanes foi um fucking desastre”,
murmurou entre dentes. “Não quero saber de imperativos cósmicos nem
dessas tretas pseudocientíficas e filosóficas que tanto os excitam. Foi uma
catástrofe. Ponto final.”

“O senhor não dá valor à constatação de que o universo está concebido
para gerar vida inteligente? Não acha que a descoberta de que o cosmos foi
criado com uma intenção é de uma importância transcendente?”

“Está me falando de Deus?”
“Por exemplo.”
“Não preciso que os imbecis de uns cientistas me venham dizer que o

universo tem afinal um desígnio e a nossa existência tem um sentido. Isso
oiço eu todos os domingos na Igreja católica de São Bartolomeu, a dois
quarteirões da minha casa em Bethesda! Para saber isso basta ler a Bíblia,
professor! Não é preciso ir ao espaço!”

A resposta levou Billy a recostar-se na cadeira. O diretor da CIA era
pelos vistos um homem religioso. Nunca era fácil para os homens de
ciência discutirem com pessoas religiosas; viviam em mundos diferentes e
tinham concepções distintas das coisas. Mais valia evitar uma discussão.

“Estou vendo.”
Robert Paley abanou a cabeça.
“Não está a ver, não”, rosnou. “Vocês, gente da NASA, armam-se em

grandes homens e mulheres da ciência, julgam que sabem tudo sobre tudo,
mas afinal não veem um palmo a sua frente. Fazem da ciência uma religião
e isso cega-vos.”

O tom crítico do diretor da CIA começava a irritar o responsável da
NASA.

“Foi para me dizer isso que veio de Langley?”, questionou. “Mais valia
ter telefonado. Ou mandado um e-mail.”



Inclinando-se para a frente, Robert A. Paley cravou os olhos penetrantes
no interlocutor.

“Vim para saber o que acham vocês sobre a melhor maneira de
limparem a merda que fizeram.”

“A merda está limpa, diretor Paley”, devolveu Billy. “O perigo já
passou.”

“Diz você.”
“Nemesis foi atirado para o espaço profundo, diretor Paley. Não voltará

a ameaçar-nos. Qual é o seu problema?”
O diretor da CIA manteve-se um momento calado, mais pelo efeito

dramático do que por não ter nada para dizer. Por fim fez a pergunta numa
voz baixa carregada de ameaças.

“De onde veio Nemesis?”
“O senhor sabe muito bem. Recolhemo-lo em Phanes.”
“Não lhe perguntei, professor Gibbons, onde estava Nemesis”, retorquiu

Paley, sempre num sussurro tenso. “Perguntei-lhe de onde veio. Qual a sua
origem?”

Billy coçou a nuca, sem perceber onde queria o seu visitante chegar
com aquela pergunta.

“Bem, pensamos que veio da constelação do Sagitário.”
“Porque acha isso?”
“Porque Phanes veio da direção de Sagitário e porque emitia na

frequência dos 1,42 gigahertz, a frequência do waterhole que já havia sido
captada em 1977 com o sinal Wow!, oriundo justamente de Sagitário.
Estamos convencidos que a civilização que enviou o sinal Wow! é a mesma
que colocou Nemesis em Phanes e o lançou na nossa direção. Pensamos
que essa civilização detectou água e carbono na análise espectrográfica que
fez à distância sobre a luz refletida na atmosfera da Terra e, concluindo que
o nosso planeta poderia ter vida inteligente, enviou Nemesis na nossa
direção. Se Phanes fosse interceptado ao passar perto da Terra, confirmar-
se-ia essa suspeita e, uma vez recolhido, Nemesis tornar-se-ia um cavalo de
Troia. Contaminaria a bioesfera terrestre e colonizaria o planeta. Penso que
esse era o plano deles.”

“Por que o fariam?”
“Por causa de um princípio elementar da biologia chamado princípio da

exclusão competitiva”, replicou o cientista. “Quando duas espécies ocupam
o mesmo nicho ecológico, ou seja, quando competem pelos mesmos



recursos, não podem coexistir. A espécie mais bem adaptada ao nicho
conduzirá a sua rival à extinção. No fundo é disso que se trata. Nemesis é
um sistema pós-biológico replicativo inteligente em busca de eficiência e
que se quer reproduzir e eliminar a competição. A vida terrestre competia
pelos mesmos recursos, pelo que tinha de ser extinta. Essa extinção far-se-ia
por um processo de transformação das moléculas de carbono associadas a
água em moléculas de silício.”

“Está me dizendo que a ameaça extraterrestre se deveu a um princípio
biológico bem conhecido pelos cientistas?”

“Sim.”
O rosto do diretor da CIA enrubesceu como um pimentão.
“Então por que raios não previram isso?”, gritou, explodindo de

irritação. “Por que diabos não nos avisaram e em vez disso nos encorajaram
a trazer para cá um cavalo de Troia?”

O berro provocou um susto em Billy, que estremeceu no seu lugar.
“Eu... enfim, acho que a excitação nos cegou um pouco.”
“Um pouco?”
O responsável da NASA baixou a cabeça, como um culpado no banco

dos réus.
“Tem razão, devíamos ter previsto o que aconteceu”, reconheceu. “O

princípio da exclusão competitiva é suficientemente conhecido entre os
biólogos para não poder ser ignorado. O problema é que achávamos que a
espécie que Phanes nos trazia era de tal modo avançada que já teria
superado essa fase. Acreditamos que os extraterrestres seriam motivados
pela curiosidade científica, tal como nós, e afinal isso não passou de uma
forma antropocêntrica de pensar. O fato de pensarmos de uma maneira não
quer dizer que toda a vida inteligente pense dessa maneira. Na verdade já o
sabíamos, mas com o entusiasmo da descoberta escolhemos ignorá-lo. Foi
um grande erro.”

“E não foi o único.”
Intuindo que o visitante queria chegar a algum lugar, Billy levantou os

olhos intrigados para ele.
“O que quer dizer com isso?”
“Qual foi a constelação de onde veio o sinal Wow! e Nemesis?”
“Sagitário, já lhe disse.”
“Veio de alguma estrela em especial dessa constelação?”



“Pensamos que a origem do sinal Wow! é um planeta que orbita a estrela
Tau de Sagitário”, indicou o homem da NASA. “Por quê?”

“Alguma vez se deram ao trabalho de estudar essa estrela?”
“Claro. Trata-se de uma estrela gigante da classe espectral K1, o que faz

dela uma das mais brilhantes da constelação, apesar de estar a cento e vinte
e dois anos-luz da Terra.”

“Quando diz que é uma estrela gigante, quer dizer que tem muito mais
massa que o Sol?”

“Curiosamente, não. Tau de Sagitário é uma estrela com a mesma massa
do Sol, embora mais fria e muito maior. É uma gigante vermelha. Quer
dizer que é uma estrela como o Sol, mas mais velha. Em tempos teve o
tamanho do Sol, mas já esgotou todo o seu combustível de hidrogênio e
começou a fundir hélio, o que a levou a expandir-se enormemente. No
fundo, é o que vai acontecer ao Sol daqui a uns mil milhões de anos. O Sol
também esgotará todo o seu hidrogênio e aumentará brutalmente de
tamanho, tornando-se um gigante vermelho que engolirá a Terra.”

“Diria que um mundo habitado em torno de Tau do Sagitário estaria
condenado?”

“Com certeza.”
“Havendo aí uma civilização, o que seria lógico que fizesse?”
Billy esboçou um gesto fatigado.
“Eu sei, eu sei”, admitiu. “Os habitantes de Tau do Sagitário,

provavelmente já um tipo de vida pós-biológica, sabem que a sua estrela
está condenada e estão à procura de novos mundos para habitar. Devíamos
ter percebido isso.”

O diretor da CIA levou a mão ao bolso interior do casaco e retirou uma
fotografia. Pousou os olhos nela, perscrutando-lhe o conteúdo, antes de a
voltar para o anfitrião. A imagem mostrava uma antena gigante no meio de
uma densa floresta tropical.

“Sabe o que isto é?”
“É o observatório de Arecibo, em Porto Rico”, disse Billy,

reconhecendo a fotografia. “Porque pergunta?”
“Em 2012, exatamente trinta e cinco anos depois de o sinal Wow! ter

sido recebido, o observatório de Arecibo transmitiu para o espaço um
pacote de mensagens digitais preparadas pelo canal televisivo National
Geographic. As mensagens eram encabeçadas por sequências repetidas,



para tornar claro que se tratava de uma emissão intencional. Compreende o
significado disso?”

Caindo em si, o responsável da NASA abriu a boca, horrorizado. As
implicações do que acabava de ouvir atingiram-no como um soco no
estômago. Ainda em choque, mergulhou a cara entre as mãos, como se se
quisesse esconder.

“Fuck! Já me tinha esquecido disso!”
Robert A. Paley voltou a enrubescer.
“Onde diabo têm vocês a cabeça para emitir sinais assim para locais

onde presumivelmente existem civilizações extraterrestres mais avançadas
do que a nossa e a viverem em estrelas que estão a morrer? Passaram-se da
cabeça? Quem os autorizou, vocês cientistas que bancam grandes
inteligências, a fazer imbecilidades assim? O que lhes dá o direito de pôr
todos em perigo?”

Billy mantinha a cara tapada pelas mãos.
“Fuck! Fuck! Fuck!”
“Sabe o que significa isto?”, perguntou o diretor da CIA aos berros

enquanto brandia a fotografia no ar. “Significa que daqui a uns cento e vinte
anos os tipos em Tau do Sagitário vão ter a confirmação de que existe
mesmo vida inteligente na Terra! E quando perceberem não nos mandarão
um meteoro qualquer com um pequeno artefato hostil a emitir uns números
da treta. Não! Vão-nos mandar a porra de uma frota inteira! Vamos ter um
milhão de fucking Nemesis em cima de nós! O que faremos quando isso
acontecer? Diga-me! O que faremos?”

O responsável da agência espacial americana sentia-se desorientado. Só
nesse momento tomava consciência da amplitude do problema e percebia
que ele era de uma enorme gravidade. Mas como homem da NASA que
nunca deixava de ser, e com toda a experiência acumulada a dirigir missões
espaciais, sabia que mesmo nas circunstâncias mais desesperadas se tornava
fundamental manter a cabeça fria. O pânico era mau conselheiro e ceder-lhe
só conduzia à catástrofe.

Ergueu a mão para travar a fúria do visitante.
“Tenha calma, diretor Paley”, disse. “A transmissão feita em 2012 por

Arecibo foi um enorme disparate, sem dúvida. Pôs-nos a todos em perigo,
mesmo que com a melhor das intenções. Mas pensemos com calma.
Considerando a distância da Terra a Tau do Sagitário, a mensagem de
Arecibo só lá chegará daqui a mais de um Século. Se a civilização que nos



atirou com Nemesis lançar imediatamente uma frota contra nós, essa
viagem levará sempre muito tempo. Um outro Século se conseguirem viajar
à velocidade da luz, o que duvido, ou milhares de anos se viajarem um
pouco mais devagar, como parece provável. Isto significa que temos tempo
para nos prepararmos.”

“Mas eles vão chegar!”
“Vão, mas temos tempo. Provavelmente só cá chegarão daqui a vários

milhares de anos. A humanidade será nessa altura muito diferente do que é
hoje. Veja como era o mundo há cem anos e como é agora. Se em apenas
um Século as coisas mudaram tanto, e se o ritmo de mudanças está a
acelerar exponencialmente, a que ponto serão profundas as mudanças em
mil, dois mil, cinco mil anos? Quando e se a frota de Tau do Sagitário cá
chegar, a humanidade será muito diferente. Temos a vantagem de saber que
eles virão e temos tempo para nos prepararmos.”

“Pois, mas quando eles...”
O telefone sobre a secretaria tocou, interrompendo o contra-argumento

do diretor da CIA. Billy pediu desculpa e atendeu.
“Está lá? Nancy? Não quero ser interrompido. Tenho aqui o...” Fez uma

pausa. “Quem?” Nova pausa. “Um... um momento.”
Tapou o bocal do telefone e encarou o seu visitante.
“Não me diga que é para mim”, estranhou Robert A. Paley. “É que, se

for...”
“É uma chamada de Moscou”, atalhou Billy. “O diretor da Roscosmos

quer falar comigo.”
“Está a mandar-me sair?”
“Não, vou pôr em alta voz. Com estes tipos convém falarmos sempre

com testemunhas presentes.” Voltou ao telefone. “Nancy, passa a chamada.”
A seguir carregou num botão e a chamada passou para os alto-falantes

do aparelho.
“Billy?”
A voz falara com um sotaque russo carregado e era inconfundível;

tratava-se de Alexander Popov, o responsável máximo da agência espacial
russa.

“Olá, Sacha. Estou aqui na companhia de Robert A. Paley, diretor da
CIA. Vê algum inconveniente?”

“De modo nenhum”, foi a resposta pronta do diretor da Roscosmos. “Há
aliás enormes vantagens em que ele escute a nossa conversa. Poupa-me



trabalho.”
“Ótimo. Presumo que me esteja a telefonar para dizer que nos tinham

avisado sobre o perigo que constituía Phanes, que nós devíamos ter-vos
ouvido, que isto e que aquilo.”

“Oh, Billy! Conhece-me mal. Nunca atiraria uma coisa dessas na sua
cara... mesmo sendo verdade que avisamos mil vezes do perigo que era
bancar o bom samaritano com uma civilização extraterrestre. Vocês riram
de nós, nos chamaram de paranoicos e mais não sei quê. Pior, quiseram
nos atacar. Se nossos agentes não tivessem alertado para a presença dos
seus F-35 no Báltico, vocês os teriam lançado contra nós e bombardeado
nossa Soyuz no cosmódromo de Plesetsk.”

“Tem razão, Sacha”, reconheceu Billy. “Mil desculpas. Vocês tinham
razão e nós estávamos errados. Devíamos ter escutado suas objeções. Foi
um grande erro da nossa parte. As nossas desculpas.”

“Sabe que foi por um triz que a Soyuz não lançou os mísseis contra o
Atlantis quando a entidade extraterrestre tomou conta de sua nave?”

“Não sabia.”
“O coronel Glebov, que comanda a Soyuz, já tinha o dedo no gatilho,

pronto a disparar os mísseis, quando o travamos. Estávamos à escuta das
conversas entre vocês e os seus astronautas e percebemos que, se
destruíssemos o space shuttle, as componentes contaminadas se
espalhariam pela atmosfera e destruiriam a vida na Terra.”

“Ainda bem que não dispararam.”
“A Soyuz estava por perto e os nossos cosmonautas assistiram a tudo.

A intercepção de Phanes e o que se seguiu. Só perderam o contato com o
Atlantis quando os seus astronautas dispararam os mísseis e atiraram o
space shuttle para o espaço profundo.”

“Os seus cosmonautas assistiram a isso?”
“E filmaram.”
“Ah.”
“O que nos leva a fazer-vos uma pergunta”, apressou-se Popov a

acrescentar em tom sibilino. “Por que razão ia o Atlantis equipado com
mísseis?”

“Bem... uh... era...”, titubeou o responsável da NASA, atrapalhado.
“Enfim, era uma medida de segurança para... para nos defendermos de
Phanes em caso de necessidade.”

“Estou a ver.”



Pelo tom de Alexandre Popov via-se que não engolira a mentira e
percebera muito bem por que motivo os mísseis se encontravam no space
shuttle.

“Ouça, Sasha, foi para perguntar isso que me ligou?”
“Não, não. Não foi só por isso. Queria dar-vos as nossas condolências

pela morte dos astronautas. Os nossos cosmonautas assistiram a tudo e
dizem que eles foram verdadeiros heróis.”

“Obrigado.”
“Queria também dizer-vos que recuperamos um deles.”
“Perdão?”
“A Soyuz perdeu o contato com o Atlantis depois de os mísseis terem

sido disparados. Mas os nossos cosmonautas puseram-se à procura e, ao
fim de algum tempo, lá deram com um escafandro à deriva no espaço.
Recolheram-no e ele está agora a bordo da Soyuz. Vai aterrar daqui a
algumas horas no Cazaquistão.”

“É o corpo de quem?”
“Do português.”
“Tomás Noronha?”
“Esse mesmo.”
Billy trocou um olhar com o diretor da CIA.
“Bem, pelo menos teremos um corpo para os funerais.”
“Ah, sim. Os funerais. Blin! Vai ser triste, hem?”
“Muito”, disse o homem da NASA. “Como encontraram o corpo?”
“Estava à deriva no espaço. A Soyuz aproximou-se e recolheu-o.

Quando lhe retiraram o capacete já não tinha os sinais vitais. Deram-lhe
uma massagem cardíaca e fizeram-lhe uma respiração boca a boca.”
Abafou uma risada. “Ele disse que o que lhe valeu foi a respiração boca a
boca não ter sido feita por nenhum dos homens, mas pela tenente Irina
Andronikova, conhecida aqui na Roscosmos como a Amazona das
Estepes.”

“Quem disse isso?”
“Ele.”
“Ele quem?”
“O português.”
Baralhado, Billy sacudiu a cabeça; estava muito cansado e já não

acompanhava as conversas com a mesma agilidade.



“Peço desculpa, não estou a entender. O cadáver ficou contente por a
respiração boca a boca lhe ter sido feita pela sua cosmonauta?!”

“Sim.”
“O cadáver?!”
“Qual cadáver?”
O diálogo tornava-se surreal.
“Você é que disse que recolheram o corpo do português, Sasha!”,

exclamou Billy, já exasperado. “Presumo portanto que estejamos a falar do
corpo de Tomás Noronha. Recolheram o corpo dele, não recolheram? Ou
ouvi mal?”

“Sim, recolhemos o corpo dele”, confirmou o diretor da Roscosmos.
“Mas não é nenhum cadáver. Quem é que falou em cadáver? Julgava que
você tinha entendido de primeira.”

“Não é cadáver?”
“Ele está vivo, William.”
“O quê?”
O responsável da NASA pensou ter ouvido mal, ou ter raciocinado mal

por causa do estado de exaustão em que se encontrava. Foi preciso que o
seu interlocutor de Moscou explicasse tudo de uma maneira ainda mais
clara para que a sua consciência assimilasse a informação.

“Seu Tomás Noronha está vivo.”



Nota final

A vida.
Que maior mistério poderá existir no cosmos? No que diz respeito aos

enigmas centrais da condição humana há sempre o tema de Deus, claro. Ou
do que acontece quando morremos. Será o universo um acidente? Será a
morte o fim? Porque vivemos? Qual o sentido da existência? Quem conhece
a minha obra sabe que boa parte dela ronda estes problemas, aflorando-os
subtilmente ou, como no caso deste romance, tratando-os de forma direta.

Vida, Deus, morte. Parecem realmente questões distintas, mas são na
verdade uma única; as diferentes perguntas não passam de maneiras
alternativas de regressar ao mesmo tema central. Será tudo um acaso ou
estaremos perante um desígnio? Como é possível que o universo e a vida
sejam meras casualidades? Será admissível que não o sejam? Haverá algum
propósito no cosmos?

O mistério da vida ocupa um papel dominante na perplexidade do
homem perante a existência. Para o desvendar torna-se crescentemente
claro que os seres humanos têm de compreender melhor o seu verdadeiro
lugar no grande esquema das coisas. Será fulcral, como preconizou
Ptolomeu? Ou insignificante, como está implícito em Copérnico? Uma das
soluções para este grande enigma passa pela descoberta de vida fora do
nosso planeta. Estaremos sós e a vida é um acidente? Ou a biosfera da Terra
será apenas uma de muitas, e a vida uma peça indispensável do universo,
quiçá mesmo a sua razão de ser?

Cresce o número de cientistas que acham que a vida extraterrestre foi de
fato encontrada pelas Viking I e Viking II, as sondas americanas que
aterraram em Marte em 1976 e que conduziram uma série de análises ao
solo marciano com resultados desconcertantes. Uma das experiências,
concebidas por Gilbert Levin, detectou processos de metabolização
característicos de vida em níveis semelhantes aos das regiões mais áridas da
Terra. “Os resultados ativos foram fortemente positivos”, insiste Levin
ainda hoje. O responsável por uma das outras experiências das Viking,
Norman Horowitz, reconheceu que “se tivéssemos tido estes resultados



num laboratório teríamos concluído que havia sido registado um sinal
positivo fraco — fraco, mas positivo”.

Estes resultados positivos foram desconsiderados pela NASA por causa
dos resultados negativos de uma outra experiência das Viking, levada a cabo
com um espectrômetro, que não detectou compostos orgânicos no solo
marciano, o que é surpreendente pois tais compostos até na estéril Lua
foram encontrados. Hoje sabe-se que esta experiência foi mal conduzida,
pois o espectrômetro usado revelou-se incapaz de detectar compostos
orgânicos num local da Antártica onde por recurso a outros instrumentos se
sabia que esses compostos existiam. Gilbert Levin sempre manteve que a
sua experiência identificou vida em Marte — e cada vez mais cientistas lhe
dão razão.

Depois das experiências das Viking, foram igualmente descobertos
glóbulos de carbonato e matéria orgânica complexa em diversos meteoritos
marcianos, do ALH 84001 aos Nakhla, Lafayette e Shergotty, que indiciam
a presença de processos biológicos em Marte. Uma equipe do Caltech, o
Califórnia Institute of Technology, concluiu que os cristais de magnetite
encontrados nos glóbulos de carbonato do ALH 84001 tinham uma
composição e formato indistinguíveis de algumas bactérias existentes na
Terra. Nos meteoritos marcianos de Nakhla e Lafayette foram detectadas
estruturas exatamente iguais às produzidas por material biológico em rochas
de basalto na Terra. Um grupo de pesquisadores noruegueses identificou
também alterações químicas no carbono do meteorito de Nakhla sugestivas
de processos biológicos. A matéria orgânica deste meteorito era rica não só
em carbono mas também em nitrogênio, outro elemento essencial à vida.
“Se estas pedras — ALH 84001, Nakhla e Shergotty — tivessem origem
terrestre, as estruturas e materiais nelas encontradas seriam aceites sem a
menor dúvida como prova de vida”, observaram o astrobiólogo Dirk
Schulze-Makuch e o escritor de ciência David Darling. No meio disto tudo,
foi igualmente detectada no planeta vermelho a emissão sazonal de metano,
uma bioassinatura clássica, e ainda sinais da presença de água líquida.

Também alguns meteoritos com origem não marciana mostram indícios
intrigantes. O caso mais célebre é o do que em 1969 caiu em Murchison, na
Austrália, e recolhido horas depois, o que o protegeu largamente da
contaminação terrestre. No meteorito de Murchison foram encontradas
grandes quantidades de carbono orgânico, incluindo metade dos vinte
aminoácidos essenciais para a vida na Terra. Foram também detectados



restos de organismos semelhantes aos que existem na Antártica e no Ártico,
o que levou o astrobiólogo chefe do Centro de Voos Espaciais Marshall da
NASA, Richard Hoover, a questionar como poderiam tais microfósseis ter
aparecido num meteorito que caiu na quente Austrália. O mais importante é
que os restos identificados na pedra de Murchison não continham
nitrogênio. Acontece que o nitrogênio, um elemento essencial para a vida,
vai desaparecendo ao longo de centenas de milhares de anos, pelo que a
descoberta de microfósseis sem nitrogênio sugere que se trata de restos
muito antigos. Como antes de 1969 esse meteoro estava no espaço, a
implicação é que tais restos de organismos têm origem extraterrestre.

Tudo isto permanece controverso entre a comunidade científica, mas é
legítimo suspeitar que a célebre conjectura do grande biólogo francês
Jacques Monod, de que a vida ou é um acidente ou é um imperativo
cósmico, poderá estar solucionada. É um imperativo cósmico. Ou seja, o
universo foi concebido para gerar vida. Quando se encontram reunidas
certas condições, as leis da natureza impelem determinados processos
químicos, os da química replicativa, a organizarem-se de forma espontânea
e presumivelmente a gerarem mais tarde organismos com metabolismo e
capacidade de se replicarem e de terem comportamentos teleonômicos. A
vida.

A questão agora já não é tanto determinar se a vida é ou não um
fenômeno comum no universo, mas se a vida complexa, e sobretudo a vida
inteligente e consciente, o é também. Seríamos tentados a acreditar que sim,
mas essa convicção esbarra permanentemente no paradoxo de Fermi, isto é,
na constatação de que, apesar de o universo existir há quase catorze mil
milhões de anos, e consequentemente ter havido tempo já mais do que
suficiente para que fossem geradas civilizações capazes de colonizar
galáxias inteiras, na verdade ninguém ainda viu extraterrestres a passearem
por aí.

Descontando os discos voadores e fantasias afins, o que nos resta
verdadeiramente que demonstre existir vida complexa inteligente? A
resposta é simples: mais de duzentos sinais pulsantes provenientes das
estrelas e captados pelo Sloan Digital Sky Survey e que, segundo um estudo
da Universidade Laval, do Canadá, não são manifestamente produto da
ação humana nem parecem ter origem natural ou na interferência dos
instrumentos. “Os sinais detectados têm exatamente o formato de um sinal
de uma inteligência extraterrestre previsto numa publicação prévia”,



concluíram os autores do estudo, E. F. Borra e E. Trottier, sublinhando que
“o fato de apenas terem sido encontrados numa muito pequena fração de
estrelas dentro de uma estreita amplitude espectral centrada perto do tipo
espectral do Sol está também em acordo com a hipótese de inteligência
extraterrestre”.

O caso mais conhecido de um sinal do gênero é o do sinal Wow!,
captado em 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, no Ohio, na banda de 1,42
gigahertz, frequência famosa entre os astrônomos por estar ligada ao
hidrogênio e à água, nas condições explicadas neste romance. O astrônomo
na altura responsável pelos registos do radiotelescópio, Jerry Ehman,
considerou múltiplas explicações para o fenômeno, a começar pela
interferência de tecnologia humana, incluindo rádios, telefones e satélites, e
a acabar nas fontes naturais, eliminando-as uma a uma até chegar à única
explicação que não conseguiu eliminar — a de que o sinal Wow! foi
enviado por uma civilização extraterrestre situada na constelação de
Sagitário. A estrela Tau do Sagitário é a hipótese mais provável.

Uma tal descoberta leva-nos à questão seguinte. O que fazer perante
uma civilização extraterrestre? As extraordinárias possibilidades científicas
e filosóficas que se abrem diante dessa hipótese não nos devem levar a
subestimar os problemas complexos que um tal cenário gera. A vida é feita
de uma relação dinâmica entre processos cooperantes e competitivos. A
cooperação está em toda a parte e muitas vezes nem a notamos. Cada um de
nós se encara a si próprio como um ser único e individual, mas na verdade
todos somos ecossistemas. Os nossos corpos são feitos de milhões de
células e de bactérias a cooperarem umas com as outras, e nós somos o
produto dessa cooperação. Achamos que somos um e afinal somos muitos,
na verdade uma rede complexa de cooperação. É assim biologicamente e é
assim socialmente.

Mas a vida é também competição, como bem o sublinhou Darwin
quando falou na “luta pela existência”, e essa é a parte cruel da conversa. O
princípio da exclusão competitiva estabelece que duas espécies que
competem pelos mesmos recursos não coexistirão muito tempo. Mais cedo
ou mais tarde uma delas exterminará a outra. Quer isto dizer que qualquer
contato com uma civilização extraterrestre exige uma postura de cautela.
Pode a prudência vir a revelar-se excessiva, mas é melhor que lamentemos
termos sido demasiado prudentes do que incautos. O primeiro erro



remedeia-se com maior ou menor facilidade, o segundo não tem solução e
pode vir a revelar-se fatal.

Para quem tenha dúvidas sobre esta questão, convém não esquecer o
aviso de Stephen Hawking. “Não sabemos muito sobre extraterrestres, mas
sabemos sobre os seres humanos”, escreveu o grande físico. “Se olharmos
para a história, o contato entre os seres humanos e os organismos menos
inteligentes tem sido frequentemente desastroso do ponto de vista destes, e
os encontros entre civilizações avançadas e primitivas acabaram mal para
estas. Uma civilização que leia uma das nossas mensagens poderá estar
milhares de milhões de anos à nossa frente. Se assim for, será muito mais
poderosa do que a nossa e poderá encarar-nos como nós encaramos as
bactérias, como coisas sem valor.”

Sim, é verdade que em 2012 o observatório de Arecibo usou o 35°
aniversário da recepção do sinal Wow! para emitir para o espaço um sinal de
resposta. Não foi uma boa ideia. Em bom rigor, violou até protocolos
científicos que estabelecem que nenhum sinal pode ser intencionalmente
transmitido para o cosmos sem uma discussão adequada envolvendo as
principais autoridades do planeta. Seria conveniente que este erro não fosse
repetido, embora esta esperança seja provavelmente vã. É que o exercício
de 2012 não foi infelizmente o único. Em 1978 Arecibo tinha enviado uma
mensagem para Messier 13, um aglomerado de trezentas mil estrelas, e em
1999 e 2003 os russos fizeram o mesmo para nove estrelas próximas de nós.
Já em 2008 a Agência Espacial da Ucrânia enviou para o espaço um sinal
deliberado e o mesmo fez a NASA em relação à Estrela Polar, e no ano
seguinte o governo australiano e a NASA apoiaram outra iniciativa
semelhante. Mais emissões do gênero hão de inevitavelmente ocorrer.

A verdade, porém, é que a questão da vida extraterrestre poderá ser a
chave de um problema de fundo, a questão filosófica que percorre este
romance. Já vimos que a vida é provavelmente um imperativo cósmico, mas
a dúvida mantém-se quanto à inteligência e à consciência. Será a vida
inteligente e consciente um mero acidente ou o resultado inevitável da
evolução? Várias descobertas científicas relativamente recentes mostram
que o universo está estranhamente afinado para a vida, constatação
explorada no meu anterior romance A Fórmula de Deus, para o qual remeto
os leitores interessados neste problema. Por outro lado, a física quântica
criada por Planck, Einstein, Bohr, Schrödinger e tantos outros parece
sugerir que, por incrível que pareça, o universo só tem existência real se



houver consciência. O universo cria a matéria que cria a vida que cria a
consciência que cria o universo. Este problema foi pormenorizadamente
analisado no meu romance A Chave de Salomão, para o qual remeto
também os leitores interessados.

Faltava abordar o problema pela perspectiva da biologia, razão pela qual
escrevi esta obra. Sinal de Vida completa uma trilogia dedicada à
abordagem científica das questões existenciais através da escrita ficcional.
A teoria neodarwinista, dominante na biologia, está firmemente assente na
ideia de que a evolução é gradual e resulta do acaso aliado à seleção natural.
A evolução é produto de um mecanismo aleatório e oportunista que
funciona a dois tempos. “No primeiro tempo, um número considerável de
variações genéticas é produzido por mutação e recombinação”, explicou o
darwinista Ernst Mayr, “enquanto no segundo tempo a seleção, no sentido
estrito, consiste na sobrevivência e na reprodução de alguns indivíduos, os
que se adaptam melhor.”

Esta tese é sustentada pela grande maioria dos biólogos, que fizeram a
síntese do darwinismo com as descobertas da genética e desenvolveram
assim o neodarwinismo, corrente que tem como chefes de fila cientistas
célebres como Richard Dawkins e Jacques Monod. “A seleção natural é o
relojoeiro cego, cego porque não olha para a frente, não planeia
consequências, não tem propósitos em vista”, escreveu Dawkins. Monod
afinou pelo mesmo diapasão. “O homem sabe enfim que está só na imensa
indiferença do universo onde surgiu por acaso”, enunciou o Nobel francês,
para concluir que, “tal como o seu destino, o seu aparecimento não está
escrito em parte alguma”.

É verdade que entre os neodarwinistas há nuances. Se Dawkins é de
longe o materialista mais fundamentalista, recusando a existência de
qualquer mecanismo que não seja o darwinismo canônico aliado à genética,
biólogos reputados como Stephen Jay Gould, embora mantendo-se
neodarwinistas, admitem a existência de problemas na teoria. Por exemplo,
Darwin escreveu que “na natureza não há saltos” e que as variações
evolutivas são “ligeiras”, tese que Gould, baseando-se no registo
paleontológico, não pôde sustentar. “Todos os paleontologistas sabem que o
registo fóssil contém muito poucas formas intermédias”, escreveu, notando
que “as transições entre grandes grupos são caracteristicamente abruptas”.

A grande explosão de vida do câmbrico mostra justamente que numa
questão de dez ou vinte milhões de anos, uma ninharia à escala cósmica,



apareceram os grandes planos de organização que ainda regulam a vida
complexa na Terra. Gould observou que a evolução mostra períodos
prolongados de estabilidade interrompidos por saltos bruscos, o que parece
contrariar Darwin, mas mesmo assim manteve-se na ortodoxia
neodarwinista ao defender o papel exclusivo da aliança entre o acaso e a
seleção natural na evolução.

Outros cientistas, uma minoria é certo, consideram no entanto que a
teoria neodarwinista, sendo correta, está incompleta. A evolução é um
processo mais dinâmico, subtil, complexo e estranho do que se pensa,
sustentam, e a vida não se desenvolve simplesmente por acaso e seleção
natural. Estão em ação mecanismos suplementares e estes apontam em
direções evolucionárias, como se obedecessem a um plano prévio. Ou seja,
a teoria de Darwin é verdadeira, mas há vida para além de Darwin. De
resto, o próprio Darwin havia escrito em A Origem das Espécies que “a
seleção natural foi o mais importante, mas não o exclusivo, meio de
modificação”, chamando assim a atenção para a ideia de que a sua teoria
estava incompleta. Alguns neodarwinistas não pensam pelos vistos desse
modo, argumentando que o acaso e a seleção natural são os únicos
mecanismos existentes por detrás da evolução, revelando-se
consequentemente mais darwinistas do que Darwin.

O fato, contudo, é que foram feitas descobertas biológicas que a teoria
neodarwinista só explica com recurso a argumentos que podem ser
considerados rebuscados, altamente especulativos e de solidez questionável.
Foi isso que levou alguns biólogos, que poderemos designar evolucionistas
pós-darwinistas, a desafiar a ortodoxia e a postular outras hipóteses. Entre
eles, o maior nome é o de Christian de Duve, prêmio Nobel da Medicina
pelas suas descobertas na área da biologia celular. “O universo criou a vida
e o pensamento”, lembrou este cientista belga, “por consequência eles já
estavam potencialmente inscritos desde o Big Bang.” Embora sublinhando
que a seleção natural é o principal mecanismo da evolução e que as
modificações genéticas são “desprovidas de toda a intencionalidade”, Duve
questionou o que designou com ironia o “evangelho do acaso” apregoado
pelos neodarwinistas.

Segundo Christian de Duve, “os constrangimentos naturais no seio dos
quais o acaso se exerce são ou sempre foram tais que a evolução em direção
a uma complexidade crescente teria quase obrigatoriamente de se produzir
quando a ocasião aparecesse”. Esses constrangimentos resultam das



próprias leis bioquímicas e são de tal modo apertados que na sua opinião
tornam inevitável o aparecimento da inteligência e da consciência. É como
se o acaso fosse canalizado, deixando assim de ser acaso e transformando-
se em determinismo probabilístico — exatamente como acontece na física
com a mecânica quântica e na matemática com a teoria das probabilidades.
“Faz parte da natureza da vida engendrar a inteligência em toda a parte
onde (ou desde que) estejam reunidas as condições necessárias”, escreveu
Duve, para quem “o pensamento consciente pertence ao quadro
cosmológico, não como um qualquer epifenômeno próprio da nossa
biosfera, mas como uma manifestação fundamental da matéria”. Mais uma
vez, exatamente o que está previsto pela teoria quântica.

Numa célebre conversa com Bohr mencionada neste romance, Einstein
havia contestado as incríveis implicações filosóficas subjacentes à teoria
quântica e proclamou que “Deus não joga aos dados”. Pondo-se do lado de
Bohr, só que na perspectiva biológica, Duve contrapôs que “Deus joga aos
dados porque sabe que vai ganhar”. O Nobel da Medicina de 1974 assumiu
abertamente que optou por “um universo significante e que não é vazio de
sentido”, e esclareceu que o fez, “não porque deseje que seja assim, mas
porque é assim que interpreto os dados científicos ao nosso dispor”.

Outros cientistas apoiam Duve no desafio ao neodarwinismo. Simon
Conway Morris, o célebre paleontólogo de Cambridge especializado na
grande explosão de vida ocorrida no câmbrico, afirmou que “a
convergência é ubíqua e os constrangimentos da vida tornam a emergência
das várias propriedades biológicas muito provável, se não inevitável”. Por
exemplo, a estrutura dos olhos dos polvos e dos homens é estranhamente
similar, tendo os olhos de uns e outros gêneses separadas. Outras espécies,
de caracóis a medusas e aranhas, desenvolveram também em separado
olhos estruturalmente semelhantes aos dos seres humanos. Como explicar
uma convergência tão coincidente recorrendo apenas ao acaso e à seleção
natural? Com um número quase infinito de possibilidades diferentes para
conceber um olho, terá sido por mero acaso que pelo menos seis espécies
diferentes desenvolveram separadamente olhos tão parecidos?

A multiplicidade de exemplos de convergência, e também o múltiplo
aparecimento separado de manifestações de inteligência e consciência em
espécies diferentes, embora evidentemente sem o mesmo nível de
desenvolvimento que se encontra na espécie humana, é considerada
suspeita por este paleontólogo. “Os argumentos de que o equivalente ao



Homo sapiens não pode aparecer num planeta distante falham o alvo”, disse
Morris, salientando que “o que está em questão não é o caminho preciso
pelo qual evoluímos, mas as várias e sucessivas semelhanças dos passos
evolucionários que culminaram na nossa humanidade”. Ou seja, o
aparecimento de algo parecido com o homem é inevitável. “Se não nos
tivéssemos tornado conscientes e chamado humanos a nós próprios,
provavelmente mais cedo do que mais tarde algum outro grupo teria
chegado ao mesmo ponto, talvez entre os primatas, talvez em grupos mais
distantes”, defendeu. “O fenômeno da convergência evolucionária indica”,
concluiu Morris, “que o número de alternativas é estritamente limitado”, e
isso “está efetivamente predeterminado desde o Big Bang.”

O bioquímico Michael Denton, perito em genética, chegou a conclusões
semelhantes. Depois de notar que a tese darwinista de um continuum na
evolução não é sustentada pela paleontologia e que “as omissões são tão
intensas hoje como no tempo de Lineu”, havendo mesmo situações em que
“as formas transicionais não estão apenas empiricamente ausentes mas são
também conceptualmente impossíveis”, defendeu que as leis da física
condicionam e determinam a evolução biológica. “A robustez de certas
formas citoplásmicas”, escreveu Denton, “sugere que essas formas
representam talvez, elas também, estruturas excepcionalmente estáveis e
energeticamente favoráveis, determinadas pelas leis da física.” Estas leis
impõem arquétipos biológicos, uma espécie de programa virtual, como por
exemplo o princípio comum a que obedecem as pernas de todos os
vertebrados terrestres. “As leis da física desempenham um papel bem mais
importante na evolução das formas biológicas do que em geral se imagina”,
defendeu, afirmando que “um conjunto finito de formas naturais aparecerá
ainda e sempre em toda a parte do universo onde exista vida baseada no
carbono”. O próprio Duve já tinha falado em “planos corporais
preexistentes” na biologia e dissera que na história da vida “um esquema
assume forma, dominado no início por fatores deterministas”.

O envolvimento das leis da física implica um processo de auto-
organização da matéria biológica, processo que consequentemente não tem
uma natureza aleatória mas envolve um determinismo probabilístico —
mais uma vez, como na física quântica. Depois de sublinhar que a “visão
dominante na biologia é incompleta”, o biólogo e matemático Stuart
Kaufman constatou que as leis da física fazem emergir naturalmente o que
designou “ordem espontânea” de “auto-organização” totalmente alheia ao



conceito darwinista de acaso. “A ordem do mundo biológico”, estabeleceu
Kaufman, “emerge natural e espontaneamente devido a esses princípios de
auto-organização.” Por exemplo, uma gota de óleo forma espontaneamente
uma esfera quando entra na água e os cristais de neve formam
espontaneamente estruturas simétricas de seis pontas. “O alcance da ordem
espontânea é imensamente maior do que se pensava”, indicou, sublinhando
que “as emergentes ciências da complexidade começam a sugerir que a
ordem não é acidental, que existem vastos veios de ordem espontânea”
determinados por “leis da complexidade”, e “só depois é que a seleção entra
em jogo.” O envolvimento de leis da física na biologia levou Kaufman a
concluir que, “apesar da nossa incapacidade de prever pormenores, temos
todas as esperanças de prever tipos de coisas”. Ou seja, na biologia há de
fato tendências evolutivas de natureza determinista.

Outros cientistas encontram também na evolução tendências impostas
pelas leis da física e que em absoluto escapam ao acaso darwinista. Rémy
Chauvin, etólogo da Sorbonne especializado em insectos sociais, pela
análise de tendências paralelas que destrinçou em insectos, pássaros, polvos
e mamíferos, concluiu que a evolução resulta de um programa interno,
como se “algo” usasse a vida para se realizar. Chauvin considerou que “a
evolução se interessa pelo objetivo que quer atingir”. Também o biólogo
Brian Goodwin defendeu que “a complexidade é uma qualidade inerente e
emergente da vida, e não unicamente o resultado de mutações aleatórias e
da seleção natural”, e a bióloga Mae Wan Ho preconizou que “as formas
mais complexas emergem na natureza graças à auto-organização e não
graças à seleção”.

Vários cientistas, incluindo os evolucionistas pós-darwinistas, estão a
voltar-se para os efeitos quânticos como responsáveis pelo probabilismo
determinístico nas mutações genéticas. “A vida parece ter um pé no mundo
clássico dos objetos comuns e o outro plantado nas estranhas e peculiares
profundezas do mundo quântico”, escreveram o biólogo molecular Johnjoe
McFadden e o físico Jim Al-Khalili, constatando que a vida “vive no limite
quântico”. Outros cientistas chegaram a conclusões semelhantes. “A
seleção natural”, observou o físico e químico Lothar Schaefer, “é controlada
pela seleção quântica.” Uma das objeções comuns é que os sistemas só se
mantêm em estado quântico a baixas temperaturas, o que impediria que
existissem nas formas de vida, mas McFadden sublinhou que isso não é
bem assim. “Fenômenos como saltos quânticos, superposição quântica,



incerteza e dinâmicas influenciadas pela medição são todos retidos em
sistemas quânticos simples, mesmo a altas temperaturas”, observou. Ou
seja, os estados quânticos podem manter-se até em sistemas vivos.

Um dos maiores físicos e matemáticos contemporâneos, Sir Roger
Penrose, estudou aprofundadamente o cérebro e também detectou
fenômenos que parecem explicar-se por processos quânticos. “Tem de haver
significativos emaranhamentos quânticos entre estados nos citoesqueletos
separados de grande número de diferentes neurônios, de maneira que
grandes partes do cérebro estejam envolvidas em algum tipo de estado
quântico coletivo”, escreveu Penrose numa tentativa de perceber como
nasce a consciência. O físico e matemático britânico lembrou descobertas
de que o estado quântico “se comporta ‘teleologicamente’ no sentido de ser
governado pelo que lhe vai acontecer no futuro”, o que indicia que os
processos biológicos podem de fato estar condicionados por um plano, uma
espécie de objetivo final natural que impõe a inteligência e a consciência
como destino, ou pelo menos uma nova etapa da evolução. A física
quântica envolve a realização de estados virtuais, implicando um caminho
de determinismo probabilístico em que os estados quânticos virtuais
corresponderiam a programas biológicos potenciais que se realizariam no
processo de seleção natural.

O conceito quântico de determinismo probabilístico é central neste
problema. Para o entender, usemos uma analogia retirada da teoria
matemática das probabilidades. Se lançarmos uma moeda ao ar, qual a
probabilidade de dar cara ou coroa? Cinquenta por cento. Essa
probabilidade é casual e renova-se a cada lançamento. Quer isto dizer que
pode perfeitamente haver oito lançamentos seguidos que só dão cara. Tudo
resulta do acaso. No entanto, ao fim de um milhão de lançamentos
constataremos que cinquenta por cento deram cara e cinquenta por cento
coroa. Isto é determinismo probabilístico. O curto prazo é dominado pelo
acaso, o longo pela certeza.

Ou seja, o acaso esconde a direção.
A possibilidade de haver mecanismos quânticos a operarem nos

processos biológicos remete-nos inevitavelmente para um determinismo
probabilístico deste tipo, que o físico Heinz Pagels designou “mão
invisível”. A ser assim, isso significa que a evolução é dominada pelo acaso
a curto prazo, mas por tendências claras e até pelo determinismo a longo
prazo. Essas tendências resultam do tal programa inscrito nas leis da



matemática, da física e da química. “O acaso”, lembrou Christian de Duve,
“não exclui a inevitabilidade.” É isso a “mão invisível”.

Einstein disse certa vez que Deus é subtil e oculta o mistério do
universo, não por malícia, mas devido à sua majestade. Essa majestade é
visível na matemática através dos dois teoremas da incompletude de Gödel,
que mostram que há verdades de um sistema que não se podem provar
dentro desse sistema, e na física quântica através do princípio da incerteza
de Heisenberg, que sugere que a posição e a trajetória de uma partícula em
muitas circunstâncias não tem existência real. Se a matemática e a física
precedem a biologia, como de fato precedem, torna-se inevitável que
exerçam influência sobre ela e ocultem o mistério do sentido da vida por
detrás do subtil emaranhado urdido pelas suas estranhas leis.

O próprio Gödel analisou com atenção a teoria darwinista de uma
perspectiva matemática e ficou perturbado com o que descobriu. O autor
dos célebres teoremas da incompletude observou que chegaria o dia em que
se demonstraria que os mecanismos darwinistas da evolução eram
demasiado lentos e que através deles não haveria tempo suficiente desde a
origem da Terra para gerar o homem. O fato de o homem existir, no entanto,
mostrava que a evolução era dirigida por um algoritmo matemático que
trilhava atalhos — e quem fala em algoritmo, como se sabe, fala em
programa. “Nada no mundo acontece por acaso”, defendeu Gödel.

No centro do debate está um conceito central do materialismo científico
— o de que o universo e a vida resultam de um mero acaso e
consequentemente a nossa existência é irrelevante no grande esquema das
coisas e por isso não tem qualquer sentido. “Quanto mais o universo se
torna compreensível”, escreveu o físico Albert Weinberg, “mais parece
também desprovido de sentido.” Este conceito revelou-se ao longo do
tempo um instrumento, ou método, muito útil e eficaz para explicar a
realidade, e quase tudo o que sabemos sobre o universo deriva dele.

O problema é que o maravilhoso poder deste instrumento parece estar
agora a encontrar os seus limites. Alguns fenômenos, como na matemática
os teoremas da incompletude e na física o princípio da incerteza, o
paradoxo EPR, a natureza probabilística da mecânica quântica e o princípio
antrópico, não podem ser satisfatoriamente explicados de forma materialista
e reducionista. Se se mantiver este instrumento contra as evidências, há o
risco de deixar de ser um instrumento e transformar-se num dogma. Esse
risco manifesta-se no enorme esforço levado a cabo nos vários domínios da



ciência para trancar a porta a qualquer interpretação que não seja
estritamente materialista e reducionista. O recurso na física à bizarra
hipótese do multiverso para explicar as descobertas científicas que apontam
para a extrema afinação do universo para a vida são um exemplo típico
dessa atitude, tal como a célebre afirmação de Einstein de que “Deus não
joga aos dados”, usada para rejeitar a natureza intrinsecamente
probabilística da física quântica.

No meio disto tudo, alguns neodarwinistas admitem abertamente
trabalhar com base em preconceitos e estar em campanha por um dogma.
“Longe de ser desapaixonado”, reconheceu Dawkins, “quero persuadir o
leitor não apenas de que a perspectiva neodarwinista é verdadeira mas de
que é a única teoria conhecida que pode, em princípio, resolver o mistério
da nossa existência.” Estamos, pois, em pleno domínio da paixão. Outros
biólogos neodarwinistas foram ainda mais longe. “Tomamos o partido da
ciência apesar do absurdo manifestado por algumas das suas construções,
apesar da sua incapacidade de manter um bom número das suas
extravagantes promessas a propósito da saúde e da vida, e apesar da
tolerância da comunidade científica a histórias ad hoc sem substância;
fazemos porque temos um compromisso superior, um compromisso com o
materialismo”, concedeu com total franqueza e honestidade o biólogo
Richard Lewontin, acrescentando que isso acontece, “não porque os
métodos e as instituições científicas nos obriguem de uma maneira ou de
outra a aceitar uma explicação materialista do mundo fenomenal, mas, pelo
contrário, porque somos constrangidos, em virtude da nossa adesão a priori
às causas materiais, a criar um sistema de pesquisa e uma parafernália de
conceitos que produzam explicações materiais, mesmo se estas forem
contra a intuição, mesmo se parecerem disparatadas em extremo. Este
materialismo é absoluto, uma vez que não podemos permitir que um deus
ponha um pé na porta”. Ou seja, até na ciência a crença permanece à frente
da realidade — e isso acontece ironicamente em nome da luta contra a
crença.

Esta maneira de pensar está evidentemente errada, pois em ciência os
fatos têm de se encontrar sempre à frente da crença. Na célebre discussão
com Einstein já aqui mencionada, a da ideia de que “Deus não joga aos
dados”, Bohr respondeu ao autor da teoria da relatividade pedindo-lhe que
deixasse de dizer a Deus como devia conceber a realidade. A realidade é
como é, não como pensamos ou queremos que seja. Quando as nossas



suposições são contrariadas pela realidade, quem tem razão é sempre a
realidade. Assim sucedeu na física, quando a teoria quântica contrariou a
crença firme dos físicos de que a realidade tem uma existência objetiva
determinista e independente da observação, e assim sucedeu também na
matemática, quando Gödel contrariou a crença firme dos matemáticos de
que a matemática era simultaneamente completa e coerente. Confrontados
com demonstrações que contrariavam a visão dominante das suas
disciplinas, e apesar do desconforto, matemáticos e físicos mudaram essa
visão para se conformarem com a realidade.

É possível que o mesmo tenham de fazer os biólogos. Deveria servir de
aviso o que aconteceu com Lorde Kelvin em 1900, quando o célebre físico
proclamou que com Newton a física estava praticamente resolvida e que
faltava apenas dissipar duas nuvenzinhas que ensombravam o edifício quase
completo. Acontece que esses dois problemas aparentemente menores
acabariam afinal por conduzir às duas maiores revoluções da física
contemporânea, designadamente a relatividade e a física quântica,
remetendo Newton para segundo plano. A lição, no entanto, pelos vistos
não foi aprendida, uma vez que a mesma arrogância que embaraçou Lorde
Kelvin pode ser hoje encontrada em alguns neodarwinistas. “A nossa
própria existência, antes apresentada como o maior de todos os mistérios,
[...] já não é um mistério porque foi resolvida”, proclamou Richard
Dawkins, alegando que “Darwin e Wallace resolveram-na, embora por
algum tempo mais continuemos a acrescentar notas de rodapé à sua
solução”.

O problema desta posição são as nuvens, e muito mais do que duas, que
pairam sobre a teoria neodarwinista, ao ponto de Eric Davidson, geneticista
do Califórnia Institute of Technology, ter declarado que “o neodarwinismo
está morto”. O anúncio é sem dúvida precipitado, mas pode ser que o
matemático e paleontólogo Jean Staune tenha razão quando defende que
“uma nova teoria da evolução é necessária”, uma teoria baseada na
evolução pelas leis da matemática e da física e não na evolução pelo acaso
aliado à seleção natural, pois esta não passaria de um subproduto daquelas.
Ou, como preconizou Gilbert Levin, o autor da experiência das Viking que
detectou metabolização em Marte, “precisamos de um bio-Einstein”, isto é,
de alguém que erga uma nova teoria que vá para além da biologia clássica
de Darwin como Einstein foi para além da física clássica de Newton. “A
vida faz parte do universo”, sublinhou Christian de Duve. “É uma



manifestação normal da matéria que obedece às suas leis. É explicável nos
termos dessas leis”, pois “a vida nasceu naturalmente, como resultado único
das leis físicas e químicas”. Uma constatação destas tem, como é evidente,
amplas consequências filosóficas. “Quanto mais examino o universo e
estudo os pormenores da sua arquitetura”, observou o físico Freeman Dyson
em resposta a Weinberg, “mais encontro provas de que de certa maneira o
universo devia saber que nós iríamos chegar.”

A verdade é que a ciência nunca atinge o fim do caminho, trabalha por
aproximações, e, embora viva em paradigmas interpretativos, tem de ser
capaz de os superar quando os fenômenos observados o requerem. Isso
aconteceu com a física de Newton e pode muito bem vir a suceder com a
evolução de Darwin. Tudo está sujeito à evolução, incluindo a própria
teoria da evolução. A ciência é um método de busca de uma sempre mais
correta descrição da realidade, embora com a consciência de que nunca a
ela acederá por completo. Como dizia uma personagem de A Fórmula de
Deus, haverá sempre mistério no fundo do universo.

É por isso certo que nunca viremos a conhecer a verdade final, mas se
formos persistentes e argutos, e se tivermos a capacidade de superar dogmas
e preconceitos e aceitar os dados como eles se nos apresentam, mesmo
quando contrariam as nossas convicções apriorísticas, quem sabe se um dia
conseguiremos vislumbrar tenuemente as suas formas. Há vários caminhos
para aí chegar e a descoberta de vida inteligente e consciente é sem duvida
um deles. Um tal achado poderá fornecer-nos a chave que nos abrirá as
portas dos mistérios da existência — e sobretudo do seu sentido mais
profundo.

É essa a razão de ser deste romance.

A elaboração de Sinal de Vida requereu naturalmente a consulta de
múltiplas obras científicas. Sobre o debate em torno do darwinismo,
designadamente se o motor da vida é o acaso ou se existe uma
direcionalidade na evolução, as fontes foram The Origin of Species, de
Charles Darwin; The Blind Watchmaker, de Richard Dawkins; The Panda’s
Thumb — More Reflections in Natural History, de Stephen Jay Gould;
Evolution — A Theory in Crisis, de Michael Denton; At Home in the
Universe — The Search for the Laws of Self-Organization and Complexíty,
de Stuart Kauffman; Life's Solution — Inevitable Humans in a Lonely



Universe, de Simon Conway Morris; Life on the Edge — The Corning of
Age of Quantum Biology, de Johnjoe McFadden e Jim Al-Khalili; Quantum
Evolution — How Physics’ Weirdest Theory Explains Life’s Biggest
Mystery, de Johnjoe McFadden; Shadows of the Mind — A Search for the
Missing Science of Consciousness, de Sir Roger Penrose; Le hasard et la
necessité — Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, de
Jacques Monod; Poussière de vie — Une histoire du vivant e A Vécoute du
vivant, de Christian de Duve; Notre existence a-t-elle un sens? — Une
enquête scientifique et philosophique e Au-delà de Darwin — Pour une
autre vision de la vie, de Jean Staune; e Darwin et le darwinisme, de Patrick
Tort. Ainda o artigo “We need a Bio- Einstein”, de Gilbert Levin.

Sobre as restantes questões científicas relacionadas com a vida e a sua
origem e destino, consultei What Is Life?, de Erwin Schrödinger; Origins of
Life, de Freeman Dyson; The Vital Question — Why Is Life the Way It is?,
de Nick Lane; What Is Life? — How Chemistry Becomes Biology, de Addy
Pross; The Big Picture — On the Origins of Life, Meaning, and the
Universe Itself, de Sean Carroll; The Sth Miracle — The Search for the
Origin and Meaning of Life e The Origin o f Life, de Paul Davies; Weird
Life — The Search for Life That Is Very, Very Different from Our Own, de
David Toomley; The Social Conquest of Earth, de Edward O. Wilson; Our
Final Invention — Artificial Intelligence and the End of the Human Era, de
James Barrat; Les origines de la vie e D'où vient la vie?, de Marie-Christine
Maurel.

Sobre as questões que envolvem a matemática e a física, as fontes foram
Mathematics of Life — Unlocking the Secrets of Existence, de Ian Stewart;
A History of Pi, de Petr Beckmann; Is God a Mathematician? e The Golden
Ratio — The Story of Phi, the World’s Most Astonishing Number, de Mario
Livio; The Golden Section — Nature’s Greatest Secret, de Scott Olsen; The
Constants of Nature — The Numbers that Encode the Deepest Secrets of
the Universe, de John Barrow; The Anthropic Cosmological Principie, de
John Barrow e Frank Tipler; The Accidental Universe e The Goldilocks
Enigma — Why Is the Universe Just Right for Life?, de Paul Davies; The
Cosmic Code — Quantum Physics as the Language of Nature, de Heinz
Pagels; A Brief History of Infinity — The Quest to Think the Unthinkable,
de Brian Clegg; The Mathematics Bible — The Definitive Guide to the Last
4,000 Years of Theories, de Colin Beveridge; Math and Music —
Harmonious Connections, de Trudi Garland e Charity Kahn; How the



World Is Made — The Story of Creation According to Sacred Geometry, de
John Michell e Allan Brown; Os Segredos do Número π — Por Que Motivo
é Impossível a Quadratura do Círculo?, de Joaquín Navarro; La pensée de
Dieu, de Igor e Grichka Bogdanov; Les demons de Gödel — Logique et
folie, de Pierre Cassou-Noguès; e Maths & Musique — Des destinées
parallèles, de Gilles Cohen (organizador). Ainda “Strange but True: Infinity
Comes in Different Sizes”, artigo de John Matson para a Scientific
American.

Sobre a vida extraterrestre, as fontes usadas foram os artigos “The Big
Ear Wow! Signal”, de Jerry Ehman; “The Case for Extant Life on Mars and
Its Possible Detection by the Viking Labeled Release Experiment”, de
Gilbert Levin e Patricia Ann Straat; “Discovery of Peculiar Periodic
Spectral Modulations in a Small Fraction of Solar Type Stars”, de E. F.
Borra e E. Trottier; e “Telescópios Apontados para o Céu: Será Que
Encontramos Aliens?”, de Marta Leite Ferreira. Ainda vários livros,
designadamente The Elusive Wow — Searching for Extraterrestrial
Intelligence, de Robert Cray; The Rock from Mars — A Detective Story on
Two Planets, de Kathy Sawyer; Sharing the Universe — Perspectives on
Extraterrestrial Life, de Seth Shostak; We Are not Alone — Why We Have
Already Found Extraterrestrial Life, de Dirk Schulze-Makuch e David
Darling; If the Universe Is Teeming ivith Aliens... Where is Everybody? —
Seventy-Five Solutions to the Fermi Paradox and the Problem of
Extraterrestrial Life, de Stephen Webb; First Contact — Scientific
Breakthroughs in the Hunt for Life Beyond Earth, de Marc Kaufman;
Fermi’s Paradox — Cosmology and Life, de Michael Bodin; The Life of
Super-Earths — How the Hunt for Alien Worlds and Artificial Cells Will
Revolutionize Life in Our Planet, de Dimitar Sasselov; The Eerie Silence —
Renewing Our Search for Alien Intelligence, de Paul Davies; Rare Earth —
Why Complex Life Is Uncommon in the Universe, de Peter Ward e Donald
Brownlee; Lucky Planet — Why Earth Is Exceptional, and What That
Means for Life in the Universe, de David Waltham; The Aliens Are
Corning! — The Extraordinary Science Behind Our Search for Life in the
Universe, de Ben Miller; Communication with Extraterrestrial Intelligence,
de Douglas Vakoch (organizador); e The Impact of Discovering Life Beyond
Earth, de Steven Dick (organizador).

Por fim, sobre os vários aspectos da tecnologia espacial e a experiência
dos astronautas no espaço, as obras consultadas foram Riding Rockets —



The Outrageous Tales of a Space Shuttle Astronaut e Do Your Ears Pop in
Space? — And 500 Other Surprising Questions About Space Travel, de
Mike Mullane; How Do You Go to the Bathroom in Space? — All the
Answers to All the Questions You Have About Living in Space, de William
Pogue; Spaceman — An Astronauts Unlikely Journey to Unlock the Secrets
of the Universe, de Mike Massimo; Into the Black — The Extraordinary
Untold Story of the First Flight of the Space Shuttle Columbia and the
Astronauts Who Flew Her, de Rowland White; An Astronaut’s Guide to Life
on Earth — Life Lessons from Space, de Chris Hadfield; e NASA Space
Shuttle — Owner’s Workshop Manual, de David Baker.

Um agradecimento é devido às pessoas que me ajudaram a criar esta
obra, a começar por Mike Mullane, astronauta da NASA que voou no space
shuttle, pelos esclarecimentos sobre aspectos ligados às missões espaciais.
Obrigado também aos especialistas que levaram a cabo uma revisão
científica do texto, designadamente Paulo Gama Mota, professor de
Biologia da Universidade de Coimbra, um biólogo evolutivo e
comportamental que discorda da crítica ao neodarwinismo, pelas correções
em toda a parte do livro que aborda a biologia; Jorge Buescu, matemático
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, pela afinação da parte
referente à matemática; e Clovis Jacinto de Matos, administrador no
gabinete de coordenação do programa europeu de navegação por satélite da
Agência Espacial Europeia em Paris, pelas correções relacionadas com a
navegação espacial e a captação de sinais por radiotelescópios. Como é
evidente, nenhum eventual erro contido nesta obra se deve a falhas deles,
mas à minha tradicional teimosia. Obrigado ainda a todos os meus editores
espalhados pelo mundo, com especial atenção para a Gradiva, em Portugal,
e a Kossuth, na Hungria, pelo concurso nacional para encontrar uma leitora
húngara que emprestasse o nome à personagem que veio a chamar-se
Bozóki Emese. E, claro, à minha família.

Acima de todos, sempre a Florbela.

Sinto-me como se tivesse sido apenas um rapaz
a brincar à beira-mar e a divertir-me a apanhar
um seixo mais polido aqui e uma concha mais bonita ali,
enquanto o grande oceano da verdade
permanece por descobrir
diante de mim.



O Autor

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS nasceu em 1964 em Moçambique.
Abraçou o jornalismo em 1981, na Rádio Macau, tendo ainda trabalhado na
BBC e sido colaborador permanente da CNN.

Doutorado em Ciências da Comunicação, é jornalista da RTP e um dos
mais premiados repórteres portugueses, galardoado pelo Clube Português
de Imprensa e pela CNN.

É considerado pelos portugueses o melhor escritor nacional.
Este é o seu décimo oitavo romance.



Contracapa

Um observatório astronômico capta uma estranha emissão vinda do
espaço na frequência dos 1,42 megahertz. Um sinal de vida. O governo
americano e a ONU são imediatamente informados.

Um objeto dirige-se à Terra.
A NASA prepara com urgência uma missão espacial internacional para

ir ao encontro da nave desconhecida. Tomás Noronha, o maior criptanalista
do mundo, é recrutado para a equipe de astronautas.

Começa assim a mais invulgar aventura do grande herói das letras
portuguesas modernas, uma história de cortar a respiração que nos leva ao
coração do maior mistério do universo. Será a vida um acidente ou resultará
de um desígnio? Estaremos sós ou seremos um entre milhões de mundos
habitados?

A existência é um acaso ou tem um propósito?
Sinal de Vida traz-nos José Rodrigues dos Santos, o escritor favorito

dos portugueses, no apogeu das suas extraordinárias capacidades narrativas.
Um romance empolgante que, pelo fio de uma intriga intensa e absorvente,
nos interpela sobre a vida, o seu objetivo e o nosso lugar no universo.

“José Rodrigues dos Santos, o rei do thriller bem informado”
Le Point, France


	Rosto
	Prólogo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XIII
	XIV
	XV
	XVI
	XVII
	XVIII
	XIX
	XX
	XXI
	XXII
	XXIII
	XXIV
	XXV
	XXVI
	XXVII
	XXVIII
	XXIX
	XXX
	XXXI
	XXXII
	XXXIII
	XXXIV
	XXXV
	XXXVI
	XXXVII
	XXXVIII
	XXXIX
	XL
	XLI
	XLII
	XLIII
	XLIV
	XLV
	XLVI
	XLVII
	XLVIII
	XLIX
	L
	LI
	LII
	LIII
	LIV
	LV
	LVI
	LVII
	LVIII
	LIX
	LX
	LXI
	LXII
	LXIII
	LXIV
	LXV
	LXVI
	LXVII
	LXVIII
	LXIX
	LXX
	LXXI
	LXXII
	LXXIII
	LXXIV
	LXXV
	LXXVI
	LXXVII
	LXXVIII
	LXXIX
	LXXX
	LXXXI
	LXXXII
	LXXXIII
	LXXXIV
	LXXXV
	LXXXVI
	LXXXVII
	LXXXVIII
	LXXXIX
	CX
	XCI
	XCII
	XCIII
	XCIV
	XCV
	XCVI
	XCVII
	XCVIII
	XCIX
	C
	CI
	CII
	CIII
	CIV
	CV
	CVI
	CVII
	CVIII
	Epílogo
	Nota final
	O Autor
	Contracapa

