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ALGUMAS HISTÓRIAS EXEMPLARES  

(E OUTRAS MENOS) 
 

1. Relatório sucinto de missão ao estrangeiro 
(dado à costa numa garrafa, compreensivelmente vazia, 
de Glengoyne não filtrado)1 
______________________________________________________________________________________  

 
 
 
 

«É chegada a hora, disse a Morsa, 
De falar de muitas coisas 
De sapatos e barcos e lacre – 
De couves e Reis – 
E porque fervem as ondas do mar 
E se os porcos têm asas» 
                                Lewis Carroll 

 
 
 
 

 
 
 
 

Em memória de Vila Nova de S. Pedro 
 que, como se sabe, 

 estava inocente 
 

Ex.mo Senhor Presidente2: 
 
Venho, em primeiro lugar, agradecer a bolsa de curta duração que me foi concedida pelo Instituto H.P.L.. 

Tal bolsa, bem como o indispensável subsídio complementar da Fundação Augusto Derleth, permitiu-me 
estagiar um mês na prestigiada Universidade de Miskatonic. Ainda que com sérias dificuldades, Senhor Pre-
sidente. Permita-me que lhe recorde, a propósito, que o escudo vale o que vale, as bolsas de investigação são 
o que são e o custo de vida está pela hora da morte (desculpe-me o lugar comum). Mas adiante. 

Recebida a bolsa, apressei-me a telefonar para Barcelona e encarreguei Pepe Carvalho de, na minha 
ausência, acompanhar as movimentações de um dos mais perigosos chorizos das Terras do Sul, o renegado 
Gauleiter «el pato bravo», cuja costumeira tendência para intervir na Arqueologia alheia não aconselhava 
menor precaução. Tudo resolvido, e assegurada a boa vontade de Carvalho com duas caixas de Quinta do 
Carmo Garrafeira, parti finalmente para a lendária cidade de Iis. 

                                                      
1 Esta coincidência foi posteriormente utilizada como justificação para o misterioso (mas felizmente não definitivo) desaparecimento 

do autor, desaparecimento oficiosamente atribuído a uma nova bolsa, desta vez de longa duração, destinada a uma investigação 
demorada das características organolépticas da referida ambrósia. Mas, para outros, esta «explicação» é típica do IPPAR que, tradi-
cionalmente e quando lhe convém, confunde deliberadamente causas e consequências, recorrendo a versões «convenientes», ainda 
que geralmente pouco imaginativas, de acontecimentos reais. Já para não falarmos da A6. Ou de Miroiços... 

2 Aparentemente, este documento teria sido originariamente dirigido ao Presidente de uma mítica instituição chamada INIC (Instituto 
Nacional de Investigação Científica), extinta por razões desconhecidas, mas claramente cor-de-laranja, em inícios da década de 90. 
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Como é de seu conhecimento, Senhor Presidente, o objectivo da minha missão não se limitava a um sim-
ples estágio na Faculdade de Ciências Hiper-Humanas de Miskatonic. E muito menos era pretexto para uma 
discreta visita a certa estalagem perto. Essa mesmo a que se referia o manuscrito encontrado numa banheira, 
a acreditarmos na polémica interpretação de João Medina em “As novíssimas aventuras de Gulliver”, obra 
que, pelas suas subtis mas terríficas implicações, é de leitura justificadamente reservada a pessoas de nervos 
de aço e sólida formação moral. 

Não. Tratava-se outrossim, na verdade e principalmente, de uma urgente consulta ao famoso Oráculo de 
Sarnath, cujo acesso, sendo muito mais difícil do que parece, é, em contrapartida, unanimemente considerado 
bem mais fácil do que os disponíveis no nosso território. Oráculos esses ainda por cima de conhecida hostili-
dade para com o subscrevente. 

Justificada a minha escolha, para Sarnath me dirigi, portanto, em primeiro lugar, através da Estrada do 
Tempo Fugaz. 

 
E, uma vez chegado, que perguntei eu ao Oráculo? 
Bem, pelos meus insistentes relatórios (cuja leitura me permito duvidar ter sido uma das suas priorida-

des), é de seu conhecimento o estado da Arqueologia e do Património em Lagutrop e tal facto, que apoquenta 
alguns dos seus mais lúcidos arqueólogos, sugeriu a questão vital: será ou não viável a reconversão dos 
organismos que superintendem (e subentendem) uma e outro? 

E assim, chegada a minha vez, o Oráculo questionei: será possível, omnisciente Oráculo, que algo mude, 
e tal em vida de este humilde suplicante? 

Sorrindo suavemente, e desenrolando num gesto pleno de graciosidade a sua longa cauda verde, o Orá-
culo respondeu: “Divino Odisseus, acaso podes mudar o trigo da tua Sicília natal?”. E, passando para um 
ramo mais alto da soberba árvore dos pensamentos, desapareceu da minha vista, dando a consulta por encer-
rada. 

 
Odisseus? Sicília? Confesso, Senhor Presidente, que, num momento de fraqueza, cedi ao meu cepticismo 

tradicional e admiti, se me perdoa a expressão indigna, que o Oráculo se tinha passado dos carretos.  
Que significaria a estranha frase? Voltara ele ao tempo da Guerra de Tróia? Julgar-se-ia Nestor, o da are-

nosa Pilos? E porquê a Sicília? Ter-me-ia afinal enganado de Oráculo? Deveria, antes, ter procurado outro, 
garantido para cá da Antiguidade Clássica? 

 
Assim divagava, quando a simpática recepcionista, rododáctila como a aurora homérica, e cujo nome 

prudentemente omito, me caçou o cartão de crédito e me debitou uma conta que tinha mais que ver com o 
custo dos serviços na Europa dos Doze que com os Povos do Mar. 

Duplamente consternado, regressei a Iis para a segunda parte da minha missão, bem confundido, devo 
dizê-lo, e ainda por cima com a magra bolsa quase desaparecida, pelos vistos num investimento duvidoso. 

A depressão passou-me, porém, ao chegar à Universidade, onde uma grata surpresa me esperava: Vega 
Sicilia, morteruelo e butifarras, anchovas de La Escala! Carvalho, o galego de nome português, excedera-se e 
juntara ao único competidor ibérico do Barca Velha especialidades de Cuenca e da sua Catalunya adoptiva. 
Uma mistura heterodoxa, mas fascinante. Tão evidente boa disposição fazia tremer de novo o meu cartão de 
crédito, mas indicava também que «el pato bravo» e os seus sequazes estavam neutralizados, o que, só por si, 
pagava largamente a despesa. 

 
Foi portanto reconfortado e com excelente ânimo, Senhor Presidente, que me apliquei ao estudo, na míti-

ca Biblioteca de Miskatonic. Era curto o tempo e não me poderia permitir a obsessiva meditação nas palavras 
do Oráculo, ainda que, nas nocturnas invocações a Dagon, a mente me fugisse asinha para Sarnath, o Orá-
culo (e a recepcionista).  

Odisseus? Trigo? Sicília? 
Quando o meu estágio se aproximou do fim, percebi que tinha de encontrar a solução. O Vega Sicilia 

acabara-se há muito. Às vezes, julgava mesmo ouvir, muito ao longe, Sprocket, o meu bem-amado airedale, 
ganindo saudoso. A Anta 2 do Olival da Pega aparecia-me em sonhos. Sentia, Senhor Presidente, o ruído 
outrora suave da ampulheta transformado no rugir de um rio irado, um Escamandro furioso. 

Que fazer, como disse o outro? 
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Confesso ter enveredado nessa altura pelos mais ocultos dos ocultos caminhos da velha Universidade. E, 

por fim, supliquei auxílio ao Grande H.P.L., a Ele próprio.  
Do que se passou em seguida preferiria não falar, mas «O Independente de Miskatonic», abusivamente 

como é seu hábito, publicou a notícia que se tornou, infelizmente, do conhecimento geral. Referia venenosa-
mente o professor estrangeiro que ousara falar ao carvalho sagrado, à toupeira mística e ao ouriço negro. E 
que teria invocado mesmo o Inominável, uma noite, num pego longínquo, num outro tempo. Escrevia-se que 
um enorme clarão rasgara a noite, e que a luz transformada revelara duas figuras, uma alta, gigantesca a 
outra. E que um pacto terrível fora selado: o destino do Gauleiter contra uma Revelação superior à do pró-
prio Agostinho da Silva, o prestigiado portador do Conhecimento. 

 
Lamento, Senhor Presidente, ter de afirmar que são exageros, que de modo algum se fez qualquer pacto e 

que (desgraçadamente) muito menos «el pato bravo» foi trocado pela Revelação (por recusa indignada do 
Inominável, sinto dizê-lo). Mas sou obrigado a confessar-lhe, Senhor Presidente, que, por preço que me 
comprometi não indicar (por razões que apenas têm que ver com o IRS), foi encontrada a solução e a profe-
cia revelada. 

 
Já tinha suspeitado que o Oráculo não me confundira com outro, ao chamar-me Odisseus. Nem me queria 

ofender, chamando-me grego, ainda que, sendo Oráculo, bem soubesse que em histórias da Guerra de Tróia 
sempre estive ao lado de Heitor contra o Peleida. 

É óbvio – e desde o princípio o era – que, ao referir-se a Odisseus, ele falava da longa peregrinação que 
me espera ainda, antes de, na minha reencontrada Ítaca, abrir em paz o vinho novo (seja ele palhete da 
Quinta da Pacheca ou o mais europeu Beaujolais Villages). Daí o Odisseus. O «Divino», era graça, que os 
Oráculos também gostam de fazer espírito, particularmente com os incréus.  

 
Quanto ao trigo, a chave de tudo, a explicação era bem mais simples do que parecia.  
Com efeito, a simpática gramínea tem vindo a sofrer tratos de polé desde a primeira Revolução Neolítica. 

No nosso fim de século, aliás, mais propriamente tratos de engenharia genética. 
ENGENHARIA GENÉTICA!! Era essa a solução que o Oráculo apontava para a emergência de uma nova 

geração de gestores e técnicos de Arqueologia e Património. Única forma de se obter uma subespécie que 
trate estes campos à medida dos interesses de todos e não apenas dos próprios e de uma qualquer subser-
viente clientela. 

Era esta, afinal, a mensagem do Oráculo! 
Bem, claro, há ainda o caso da Sicília. Por isso mesmo, senhor Presidente, juntei em anexo um pedido 

para uma nova bolsa de curta duração. Para a Sicília, claro. Com passagem por Vallvidrera, onde me espera 
Pepe Carvalho para um salmis de pato com que me fará quebrar um tabu antigo. E depois, a Sicília. 
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É que, senhor Presidente, esvaziada a garrafa de Macallan 1974 que guardo sempre para situações de 
extrema emergência, a recepcionista do Oráculo facultou-me, entre outras graças, a sua agenda de moradas e, 
para o caso da engenharia genética não resultar, e uma lupara ser afinal a única solução para Gauleiters e 
quem acima deles está... 

...bem, uma lista de gente discreta, com boa pontaria, não resolveria tudo? 
 
 
 
 

Victor S. Gonçalves 
Presidente do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A primeira versão de este texto remonta à Primavera de 1986 (era então destinado a abrir CLIO/ARQUEOLOGIA 2). Foi 
ligeiramente revisto no Inverno de 1994, após uma visita às gravuras rupestres de Vila Nova de Foz Côa. O autor, 
modestamente, considera que, apesar de escrito originariamente em circunstâncias muito diversas, o texto nada perdeu 
em actualidade. O que, neste caso, não é nada bom sinal, convenhamos. E, já agora, que entre o IPPC e o IPPAR venha 
o Inominável e escolha.... 
 
Para os menos familiares com a literatura fantástica, H.P.L. são as iniciais comummente usadas para Howard Philip 
Lovecraft (e Miskatonic a inventada Universidade lovecraftiana). 
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