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Aos meus queridos

Inês e Vasco,

Ao meu primo Paulo



We have discovered the crumbling remains of forty-four ancient cities […]

All were lost, buried, and unknown, never before visited by a stranger, 

and some of them, perhaps, never looked upon by the eyes of a white man.

John Lloyd Stephens, 1843



NOTAS E AGRADECIMENTOS

Quando eu era pequena e me perguntavam o que queria
ser quando fosse grande, uma das minhas respostas habituais
era: «Quero ser detective.» Mas por trás desta escolha 
escondiam-se outras bastante mais subtis – e talvez menos
justificáveis perante os olhares críticos dos adultos – como 
o desejo de ser exploradora e partir em busca de tesouros 
incríveis, percorrer túneis e labirintos misteriosos (de 
preferência, isentos de aranhas e outros bichos esquisi-
tos), conhecer novos países e línguas, decifrar códigos 
desconhecidos…

Nos nossos dias, porém, damos por vezes connosco a pensar
que tudo já foi inventado ou investigado, e que nada de novo
nos resta para descobrir. Mas será mesmo assim? Ou será que,
pelo contrário, podendo contar hoje com a ajuda da tec-
nologia e de mil fontes de informação muito mais acessíveis
agora do que no passado, possuímos vantagens que os nossos
antecessores não ousavam sequer imaginar? 
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Talvez o fascínio das viagens de exploração, feitas durante o
período das Descobertas pelos portugueses ou pelos conquista-
dores espanhóis, pudesse também parecer de certo modo 
irrepetível ao americano John Lloyd Stephens e ao inglês Fre-
derick Catherwood, antes de estes exploradores percorrerem o
Iucatão, séculos mais tarde. Mas o certo é que, ao ler os relatos
de viagem do conquistador Bernal Díaz, do século XVI, ou os de
Stephens, do século XIX, é fácil esquecer o tempo transcorrido
entre um e o outro, pois as emoções narradas são praticamente
idênticas. A sensação de descobrir cidades e povos misteriosos
e antigos, cujos hábitos eram tão diferentes dos conhecidos até
então, parece ser, segundo ambos, absolutamente fascinante.

Hoje, o estudo destas antigas civilizações continua longe de
estar concluído. Se até há algum tempo atrás estas eram tidas
como pacíficas, sabe-se agora que eram das mais belicosas que a
História já registou. São, por isso, necessários novos explo-
radores, curiosos e destemidos como a Ana, a Maria e o André,
sempre prontos a decifrar mistérios escondidos onde menos es-
peramos e, mais ainda, quando nos embrenhamos na literatura
de viagens.

É esse o poder fascinante dos livros, já que é através deles
que podemos experimentar sensações incógnitas, viajando
para destinos remotos e intemporais, sem nos movermos do sí-
tio onde estamos. 

Agradeço, por isso, a Enrique Alvarez H., talvez o guia mais
bem preparado que conheci até hoje nas minhas viagens de ex-
ploração, as elucidações acuradas e o ter-me sugerido a obra de
John Lloyd Stephens, cujo livro, Incidents of Travel in Yucatan,
vol. I and II, consegui comprar no último dia da minha estada
no México, graças a um extraordinário exemplo de serendipi-
dade que acabou por determinar o rumo da história de O Sím-
bolo da Profecia Maia.

Agradeço também aos meus revisores habituais: os meus
pais, a Isilda e o Abel Moutinho, a Xana e o Carlos, e o Manuel
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Coelho da Dom Quixote; à Carla Pinheiro e à Rita Cruz, as
minhas editoras, e ao Umberto, o meu ilustrador, que cada vez
mais se vai habituando a trabalhar à velocidade da luz; e mais
uma vez aos fãs de Os Primos, encorajadores incessantes, pelas
mensagens enviadas ao site www.osprimos.com.

Mafalda Moutinho
Milão, 8 de Março de 2011





I

PEDIDO DE AJUDA URGENTE

Sentado à frente de uma montanha de livros, André boce-
jou profundamente. Distraído, passou as mãos pelos cabelos 
arruivados e deixou cair os cotovelos em cima do tampo da
mesa, provocando um rumor imprevisto que o fez interromper
o bocejo e suster a respiração.

Sem se mover, olhou discretamente à sua volta, limitando-
 -se a erguer os olhos movendo-os de um lado para o outro da
sala. Tranquilizado, exalou o ar que reprimira nos pulmões e fez
uma careta. Nada tinha a temer. A antiga biblioteca, fundada
no século XIX e com obras literárias que remontavam ao século
XVI, a  menina dos olhos de toda a região alentejana e uma das
mais bonitas de Portugal, estava deserta. Não havia ali
ninguém que se desse ao trabalho de lhe censurar o descuido,
ou de o repreender com o olhar crítico de uma beata na igreja.

Olhou para o relógio e viu que já passava das seis e meia da
tarde. O Sol tinha-se posto e a noite começava a cair. As aulas
tinham terminado havia mais de meia hora e os poucos visi-



1 Ver O Segredo do Mapa Egípcio, no qual Os Primos investigam as antigas 
pirâmides egípcias de Saqaara. (N. da A.)
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tantes da biblioteca haviam saído antes do último toque para a
entrada, naquela gélida sexta-feira de Fevereiro. E se não fosse
o trabalho que tinha de entregar no início da semana seguinte,
também ele ali não estaria. Os amigos tinham aproveitado  a
tarde sem chuva para testar um novo circuito de skate – que
mais não era do que as paredes arredondadas de uma piscina
abandonada, não muito longe da escola – e não tendo con-
seguido persuadi-lo a acompanhá-los, tinham-se despedido
com fortes gargalhadas, chamando-lhe caçador de tesouros. 
A alcunha não desagradara absolutamente a André, que, como
quase toda a escola sabia, a utilizava até como endereço de cor-
reio electrónico. Sem o saberem, os amigos tinham-lhe, por-
tanto, tecido um enorme elogio.

André contemplou a montanha de livros com desânimo.
Havia tanto para fazer, tantas obras para consultar, tantas
palavras para escrever! A tarefa parecia-lhe infinita e a única
razão por que continuava a empenhar-se com tamanho afinco
era a esperança de conseguir vencer o concurso escolar e inte-
grar a expedição que o Clube de Arqueologia andava a
preparar há tanto tempo. E se o destino escolhido era o Mé-
xico, valia, sem dúvida, a pena todo aquele esforço.

O próprio nome daquele país incrível escondia uma história
fascinante, pois derivava dos mexicas, mais conhecidos como
astecas. Rezava a lenda, como André descobrira durante as
suas leituras, que Huitzilopochtli, a principal divindade do
antigo povo indígena, lhes tinha ordenado que fundassem o
seu reino no local onde vissem uma águia pousada numa
figueira-da-índia a comer uma serpente. E assim, numa ilha do
lago de Texcoco, no centro do actual México, surgira Tenochti-
tlan, a futura capital do império asteca. Fora graças a esta lenda
que se criara o brasão da bandeira nacional do México.

Depois da experiência no Egipto1, as pirâmides astecas 
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e maias causavam-lhe uma curiosidade imensa. Sonhava poder
investigar as mais importantes cidades mexicanas com ruínas
antigas, ou, porque não, descobrir uma pirâmide totalmente 
desconhecida, aproveitando acima de tudo para desenterrar 
alguma riqueza escondida. Quem sabe até o tesouro de Mon-
tezuma, o famoso imperador asteca, tesouro cujo paradeiro era
desconhecido desde a chegada dos conquistadores ao México,
no século XVI.

As possibilidades de vencer o concurso de Arqueologia
eram muito reduzidas. André tinha como concorrentes princi-
pais todo o bando de ratos de biblioteca da escola e estes, para
sua enorme desventura, conseguiam chegar sempre antes dos
outros aos livros mais importantes. Aliás, até andava desconfi-
ado de que aqueles totós se tinham aliado contra ele, avisando-
 -se uns aos outros ao acabarem de consultar as obras mais
procuradas, antes de as devolverem. Só assim se explicava que
ainda não tivesse conseguido deitar as mãos aos Incidentes de
Viagem no Iucatão do explorador norte-americano John Lloyd
Stephens, o livro que mais desejava consultar em toda a sua
lista de fontes.

André estava absolutamente determinado a vencer o con-
curso. Julgava ser, de resto, a pessoa mais indicada da escola
para participar na viagem. Contrariamente aos restantes
alunos, podia vangloriar-se do trabalho de campo arqueológico
que realizara com pás e picaretas genuínas. Sim, porque não se
baseava apenas na teoria aprendida nos livros da biblioteca!
Ao fim e ao cabo, quem mais poderia reclamar a experiência e
os dotes que demonstrara ao resolver O Enigma do Castelo Tem-
plário ou O Caso do Último Dinossauro? É claro que em ambas as
ocasiões contara com a ajuda das primas, Ana e Maria, mas os
seus dotes de explorador nato eram indiscutíveis. 

Porém, o que mais o roía era imaginar que, devido a um in-
fortúnio grotesco, alguém pudesse não apenas surripiar-lhe o
lugar na expedição, mas conquistar sobretudo o megabónus de



passar duas semanas inteiras a trabalhar no México com a
miúda mais gira e inteligente da escola.

Beatriz tinha estatura média e era morena, de longos cabe-
los lisos, olhos grandes, pretos e muito bonitos, mas era uns
anos mais velha do que André. Infelizmente, este pormenor
tinha tornado as coisas complicadas em termos de uma possível
apresentação do rapaz: anos diferentes, horários diferentes,
amigos diferentes. Resumindo, até ali tinha-lhe sido difícil 
arranjar pretextos que lhe permitissem chegar perto dela, e
mais não conseguira além de umas confusas trocas de olhares
durante os intervalos das aulas. Por outras palavras, número de
telefone, e-mail e nickname de MSN, nem vê-los sequer.

A expedição de Arqueologia era uma oportunidade de ouro
que André não podia deixar escapar por entre os dedos. Até
porque a presença de Beatriz estava já mais do que confirmada,
ou não fosse ela a aluna preferida do professor Mendes, autori-
dade indiscutível na área da investigação arqueológica na-
cional, modelo a seguir em qualquer trabalho de campo que se
prezasse e, sobretudo, o responsável máximo pela escolha dos
participantes na expedição. 

Era do conhecimento geral da escola que Beatriz tinha
granjeado para si o título oficioso de assistente pessoal do
professor Mendes, denominação que obtivera – como de-
fendia o próprio professor catedrático da universidade de
Évora, convidado a coordenar o Clube de Arquitectura da
escola, no âmbito do programa Ciência Viva – por fruir de
um potencial de exploradora único nas redondezas. E a jul-
gar pela qualidade dos trabalhos de Arqueologia que a ra-
pariga apresentava no final de cada trimestre – por inicia-
tiva própria e graças à bagagem cultural que o seu pai,
também ele arqueólogo, lhe passava – ninguém sonharia
contestar tal juízo. Até André se via forçado a admiti-lo:
Beatriz tinha talento. E o ar sensual de salteadora de túmu-
los que as roupas desportivas e o corpo tonificado lhe con-
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feriam era, sem dúvida, ouro sobre azul. Ou the cherry on the
cake, termo inglês que se habituara a ouvir constantemente
às primas, desde que estas se tinham transferido para 
Londres, devido ao destacamento diplomático do pai, o 
embaixador Hugo Torres.

O que trazia André de volta aos calhamaços à sua frente.
Ou se punha a trabalhar com afinco, ou podia dizer adeus à
fantasia de trocar impressões com Beatriz durante a expedição
ao México, de explorador para exploradora, deleitando-se em
agradáveis conversas nocturnas, ambos estendidos em redes ao
luar, a observar as estrelas e a ouvir o crepitar da fogueira e os
ruídos estimulantes da selva.

A imagem sedutora de Beatriz em pleno acampamento 
arqueológico fê-lo estremecer de ansiedade e obrigou-o a voltar
à realidade. «Tenho de me despachar!», pensou. Fechou o livro
em que estava a trabalhar e abriu outro, menos gordo e por isso
menos temível. O autor descrevia os pormenores de uma expe-
dição arqueológica realizada no século XIX no deserto do Sara,
durante a qual um explorador inglês tentara encontrar restos
de uma população cuja existência naquele local dava por certa.
Infelizmente a sorte não lhe sorrira porque, após doze anos de
pesquisas e campanhas no deserto, acabara por morrer sem
obter o sucesso que desejara.

Impressionado com o que acabara de ler, André deu um 
estalido com a língua e exclamou:

– Coitado… Que azar! Tanto esforço para nada!
Enquanto tirava alguns apontamentos sobre os preparativos

da velha expedição e anotava um comentário sobre a falta de
sorte do pobre explorador, a bibliotecária aproximou-se dele.

– Azar? – perguntou, curiosa.
– Uhmm? – inquiriu André, voltando a cabeça na direcção

da velha senhora Antónia.
– Sim – prosseguiu ela, veemente, apertando os lábios 

encrespados. – Falaste em azar, eu ouvi muito bem.
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André franziu o sobrolho, confuso, observando a biblio-
tecária a apontar para o ouvido com uma das mãos, enquanto
mantinha a outra escondida atrás das costas. 

Habituara-se à presença discreta da vetusta senhora como
quem se habitua a uma escrivaninha ou a um armário, por isso
raramente dava por ela quando esta se movia ao longo das 
estantes de madeira antiga da conceituada biblioteca, arru-
mando livros recentes ou procurando almanaques empoeira-
dos. Além disso, parecia-lhe que a senhora Antónia escolhia
vestimentas monocromáticas de propósito para passar des-
percebida nos corredores de alcatifa acastanhada.

– Falei em azar? Bem… Sim… devo ter falado. Mas não 
estava a referir-me a mim. Falava de um explorador inglês do
século XIX – explicou André.

– Aaah! –  alegrou-se a pequena senhora de cabelos grisa-
lhos. – Assim está bem! Não há necessidade nenhuma de 
andar por aí a atrair a má sorte, eh?

André sorriu amavelmente ao vê-la piscar-lhe o olho, num
gesto que pouco se coadunava com a sua idade avançada. De-
pois voltou de novo a cabeça na direcção do caderno e pegou
na caneta com ar compenetrado.

A bibliotecária, porém, não se afastou um milímetro dali.
– Esse trabalho que andas a fazer é para o concurso da 

excursão ao México, não é? Tens passado aqui muitas horas…
De que se trata exactamente? Posso saber? – perguntou ela,
fixando as sardas do rosto de André e os seus cabelos arruivados
e propositadamente despenteados.

André pousou a caneta na mesa e mordeu o lábio, admirado
com o interesse da senhora.

– Bem… – começou ele, pensativo, procurando a melhor
forma de se exprimir sem complicar muito as coisas. – Como é
um trabalho sobre Arqueologia, decidi tentar analisar o papel
da coincidência e do acaso nas descobertas arqueológicas.

– Óptima escolha! – exclamou a senhora Antónia, satisfeita.
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André voltou a sorrir, pensando que, desta vez, a conversa
iria ficar por ali.

– Escolheste então o papel da serendipidade na Arqueolo-
gia… – disse ela, mostrando-lhe que se enganava. 

– Escolhi o papel de quem?! – perguntou o rapaz, sem perce-
ber e esperando não estar a copiar o projecto de alguma colega.

– Da serendipidade! – repetiu a bibliotecária. – É o dom de
descobrir coisas úteis por acaso. Ou, pura e simplesmente, de
atrair a boa fortuna quando desejamos ou andamos à procura
de alguma coisa.

– Ou seja, está a falar da sorte, não é?
– Não propriamente… – precisou ela. – Sorte e serendipidade

são conceitos distintos. Vou tentar explicar-te melhor a dife-
rença. Comecemos pela sorte. Por exemplo, imagina que
perdes o teu…

André seguiu o dedo enrugado que a senhora Antónia 
estava a usar para indicar um objecto em cima da mesa.

– O meu MP3?! Ah, mas isso não seria sorte! –  exclamou
ele, com uma careta. – Seria um enorme azar. E nem quero
imaginar o raspanete dos meus pais!

A velha senhora olhou-o com paciência e aclarou a voz:
– Pois… Como ia dizendo, imagina que perdes o teu

MP3. Antes de mais, perguntas em casa se alguém o viu, re-
vistas os bolsos das peças de roupa que vestiste, enfim, vais
procurá-lo por todo o lado. Como não aparece, decides re-
fazer o percurso até à escola, pensando que talvez tenha
caído pelo caminho. Não tiras os olhos do chão, avanças de-
vagar… e é precisamente nessa altura que a serendipidade
se manifesta!

– Encontro o MP3?... – tacteou o rapaz.
– Não! Encontras uma nota de dez euros!
– Ena! Que sorte! – exclamou André, sempre feliz por en-

contrar tesouros imprevistos, nem que fosse no interior de
histórias inventadas. 
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– Aí é que está! – insistiu a senhora, marcando bem o seu
raciocínio. – Não se trata de sorte, mas de serendipidade. Sorte
seria se encontrasses o MP3 caído no chão antes que alguém
passasse por ali e o levasse consigo.

André encrespou os lábios, assimilando o conceito.
– Não sabia que isso tinha um nome – comentou, sur-

preendido. 
– Pois fica sabendo que quase todas as coisas no mundo têm

um nome, meu rapaz – argumentou ela com sagacidade. – Mas
nem numa vida inteira somos capazes de os assimilar todos… 
E se um dia deres de caras com algo sem nome, significa que
fizeste uma nova descoberta e só isso já te dá o direito de lhe 
inventares um.

O jovem deu por si a olhar para a bibliotecária com uma
perspectiva totalmente nova. Afinal, a senhora era mais astuta
do que ele imaginara. Quiçá até pudesse ajudá-lo.

– Vou chamar-lhe A Expedição Perfeita – explicou, apon-
tando para o título do trabalho no caderno.

– Então vais precisar de uma fonte cujas explorações 
tenham sido mais frutuosas do que as desse inglês infeliz – sor-
riu ela, trazendo para a sua frente o braço que mantivera 
escondido atrás das costas durante toda a conversa.

A princípio, André viu surgir um volume antigo, de capa de
couro castanha e aspecto muito gasto na mão esquerda da 
senhora Antónia, mas não percebeu de que se tratava. Quando
finalmente conseguiu ler o título, gravado em letras góticas
douradas e já quase a desaparecer, exclamou, contentíssimo:

– O livro de Stephens! Finalmente já está disponível!
– Bem… sim… – assentiu ela, titubeante. – Devolveu-mo

há pouco um rapaz e… uhmm… digamos que fui obrigada a
reter o livro na biblioteca em vez de o passar ao amigo que o
acompanhava e que mo pediu com muita veemência.

– Eu bem sabia! Aqueles idiotas! – explodiu André, furioso.
– Eu já estava em lista de espera há mais de um mês!
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– Eu sei, eu sei… – assegurou ela, sorridente. – Perguntas
por ele quase todos os dias e preencheste a requisição em mea-
dos de Janeiro. Nada acontece aqui dentro sem que eu saiba,
ah! Ah!

– Nem sei como agradecer-lhe! Este livro vai ajudar-me
muito. Tenho lido imensas coisas sobre Stephens na Net, mas
nada como ler directamente o que ele escreveu.

A bibliotecária sorriu-lhe de novo. Depois deu-lhe uma 
palmadinha nas costas e afastou-se, deixando André a folhear
o volume de trás para a frente. 

O rapaz sentia-se emocionado. Esperara tanto tempo pelo
livro que agora não conseguia refrear a vontade de o ler todo de
uma assentada. Leu algumas passagens nas quais Stephens des-
crevia a chegada às ruínas maias de Chichen Itza e estremeceu
com uma certa inveja. Admirou os mapas e as figuras dese-
nhadas pelo ilustrador, o inglês Frederick Catherwood, que
acompanhara o explorador americano nas expedições ao 
Iucatão, e desejou ser teletransportado naquele preciso instante
até ao México.

– Estas imagens são espectaculares!... – sussurrou, cada vez
mais excitado. – As ruínas maias foram desenhadas com tanto
pormenor!… Tenho de ganhar este concurso! Custe o que 
custar!

André sentiu-se viajar no tempo e no espaço, enquanto os
seus olhos esquadrinhavam páginas repletas de aventura e mis-
tério e a exaltação lhe percorria as veias à velocidade da luz.
Quanto invejava homens como Stephens e Catherwood, que
tinham dedicado as suas vidas à descoberta e exploração de
antigas culturas misteriosas, desenterrando ruínas perdidas,
símbolos e artefactos usados em cultos secretos, percorrendo
túneis obscuros, correndo mil perigos e aproximando-se de pos-
síveis tesouros soterrados, prestes a surgir de novo à luz do Sol!

Os filmes de aventura continuavam a ser os seus preferidos
e, nos poucos sonhos que recordava ao acordar de manhã, 
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interpretava sempre o papel de exploradores famosos, reais ou
fictícios, desde Vasco da Gama e Fernão Mendes Pinto a 
Indiana Jones. O único problema era não ter ainda conseguido
finalizar as aventuras sonhadas, irrompendo dos subterrâneos,
pirâmides ou castelos que explorava, com os bolsos recheados
de ouro, jóias e pedras preciosas. Para seu tremendo desgosto,
havia sempre algo que o impedia de regressar a casa rico como
um príncipe árabe.

À sua frente, as páginas ilustradas do livro de Stephens
faziam-no penetrar na selva milenária como um autêntico
caçador de tesouros do século XIX. Iúcas, agaves, cactos e mil e
um tipos de palmeiras diferentes brotavam do interior das ruí-
nas com violência, dividindo edifícios de pedra em várias
partes, destruindo tectos e paredes, escondendo construções
arquitectónicas exuberantes que a antiga civilização maia 
oferecera aos seus sucessores.

Sonhador, viu-se chegar ao interior de uma ruína dissimulada
pela vegetação que lhe ocultava ciosamente a entrada. Os hie-
róglifos maias inscritos nas paredes de pedra anunciavam segredos
estimulantes, mas as feições ameaçadoras das estátuas e figuras nos
altos-relevos vaticinavam perigos que esperava poder evitar.

Sentia uma humidade exagerada à sua volta, que o obrigava
a limpar constantemente as gotas de suor que lhe escorriam da
testa. Ainda por cima, o calor era atroz, quase insuportável, o
espaço escuro e exíguo, e a combinação dos três factores não o
deixava respirar com facilidade. 

Percorria os corredores estreitos e abafados num estado de
vigília constante, para evitar surpresas, mas as botas de cami-
nhada nem sempre conseguiam evitar que resvalasse no chão
escorregadio, ou tropeçasse nas raízes das árvores, fazendo-o
perder o equilíbrio. A corda que levava enrolada a tiracolo
diminuía-lhe a prontidão dos movimentos, mas sabê-la ali con-
sigo dava-lhe uma segurança inestimável. Afinal de contas,
nenhum explorador que se prezasse podia aventurar-se sem ela.



Quanto mais se afastava da entrada, mais escuro se tornava
o ambiente que o rodeava e logo por azar a sua inseparável
lanterna de LED tinha-o desiludido. Confiara demasiado nos
prodígios descritos pelo produtor, ou tinham as cinquenta mil
horas de tempo de vida médio acabado de se esgotar? O que lhe
valera tinham sido as excursões de escuteiros que fizera até 
então e nas quais aprendera a criar uma tocha com o que a 
natureza lhe oferecia. Paus verdes e húmidos, que impedissem
que as chamas lhe chegassem às mãos, era coisa que não faltava
na selva; e à falta de um pedaço de pano para enrolar numa das
extremidades, havia sempre cascas de troncos de árvores,
musgo, ervas e folhas secas, que podiam ser atadas convenien-
temente com lianas ou ramos esguios e flexíveis.

O archote, que impregnara de resina antes de entrar ali
dentro e que empunhava com temeridade à sua frente, ilumi-
nava-lhe mal o caminho devido aos repentinos e inexplicáveis
golpes de vento. Aquelas estranhas correntes de ar, além de
tentarem roubar-lhe a luz com frequência fantasmagórica, 
introduziam-se-lhe nos ouvidos com assobios terrificantes, 
impelindo-o a voltar-se para trás várias vezes com apreensão.

O silêncio tumular e arrepiante que o circundava era que-
brado pelo crepitar das chamas do archote, pelos próprios
movimentos cautelosos e pelo piar agudo de alguns morcegos
que esvoaçavam importunados com a sua intrusão. 
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Mas nem por isso se sentia menos corajoso. A tradição 
secular passada de geração em geração pelos índios da aldeia
maia assegurava-lhe que o grande objectivo das suas explo-
rações se encontrava ali, dentro daquela pirâmide. Analisara
todos os mapas da zona de que tinha conhecimento, lera os
principais livros escritos sobre a cultura maia, falara com as
maiores autoridades na matéria e sentia-se muito confiante. 
O sucesso ambicionado parecia-lhe mais próximo a cada passo
que dava e a sensação de êxito iminente enchia-o de coragem.
Não podia, contudo, evitar as imagens que lhe passavam pela
mente e nas quais se via finalmente a deitar a mão ao enorme
tesouro num determinado momento… para o perder no 
instante seguinte.

De vez em quando parava para examinar a sua bússola, mas
as leituras eram tão absurdas que já só o fazia por uma questão
de hábito. Apesar de estar convencido que não mudara de 
direcção nos últimos cem metros percorridos, a agulha 
magnética tão depressa lhe indicava o Norte à sua frente, como
lhe dizia que o tinha atrás de si. Era óbvio que se encontrava
em presença de uma excepcional força subterrânea que subver-
tia os resultados observados.

Pela ligeira inclinação das botas ao caminhar, notou que
prosseguia agora em descida e a ideia entusiasmou-o tanto que
quase jurou reconhecer uma luz delicada ao fundo do túnel.

Apressou o passo, mas depressa recebeu a explicação para o
facto ao aproximar-se de um beco sem saída. A luz que vislum-
brara mais não era do que o reflexo do archote na parede do
túnel à sua frente. Confuso, enrugou a testa. 

Por sorte, a surpresa fê-lo estacar a tempo de se aperceber da
descida inesperada que o aguardava um metro mais à frente.
Era de tal forma íngreme que lhe parecia vertical e um passo
em falso tê-lo-ia, sem dúvida, mandado desta para melhor.

«Está visto que a única forma de continuar o percurso é 
descer por este buraco escuro e misterioso», pensou. Valeria a
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pena, com certeza. Talvez no fundo daquela incógnita se 
encontrasse o tesouro que procurava há tanto tempo.

Inclinou-se com cautela e ajoelhou-se, examinando a 
passagem circular e esperando distinguir a possível existência
de degraus ou de outra forma minimamente segura de se aven-
turar por ali abaixo. Hasteou o archote sobre a enorme cavi-
dade, e preparava-se para examinar as suas paredes, quando
uma lufada de ar inesperada e demasiado forte lho apagou.

– Bolas! – exclamou, alarmado.
A surpresa fê-lo perder o equilíbrio, levando-o a inclinar-se

perigosamente sobre a boca do espaço incógnito. A mão 
esquerda largou de imediato a tocha apagada e a direita tentou
recuperar a estabilidade. Mas em vão. André resvalou na orla
do poço e o seu corpo precipitou-se num breu medonho.

Sentia um zumbido terrível nos ouvidos e um vento quente
e húmido do abismo embater-lhe contra as faces e percorrer-lhe
os cabelos com uma fortíssima aceleração, como se tivesse 
enfiado a cabeça dentro de um secador gigante. As raízes das
árvores puxavam-lhe pelas roupas e pelos membros como se 
o quisessem reter, livrando-o do final que o esperava e que ele
sentia cada vez mais próximo.

Num gesto de desespero, deixou fugir um grito derradeiro:
– Aaaaaah!
Sentiu uma raiz proeminente tão forte como a mão aberta de

um agressor pespegar-lhe uma terrível bofetada na face direita,
levando-o a perceber que se encontrava a microssegundos do
embate derradeiro. 

Chegara ao fecho da sua grande aventura e ao zumbido
atroz substituía-se agora uma voz amável e decisiva que o
chamava de longe, vinda talvez do além.

– André! André! – repetia a bibliotecária, preocupada,
dando-lhe tabefes bruscos nas faces. – O que tens? Adorme-
ceste? Sentes-te mal?

Encharcado em suor e sentindo no peito os batimentos
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cardíacos de um colibri, o rapaz entreabriu os olhos e vislum-
brou de novo a luz. Estava sentado na biblioteca, de bruços 
sobre a mesa, e a senhora Antónia preparava-se para lhe 
despejar um copo de água na cara, visto que os salpicos lança-
dos até então não tinham sortido grande efeito.

– Espere, espere! – exclamou ele, recuperando o fôlego e 
pegando no copo para evitar o desastre. – Estou bem, não se
preocupe! Devo ter adormecido…

– Valha-me Deus! Olha que já estava a ficar com o coração
nas mãos! E logo havia de acontecer hoje, que o segurança já se
foi embora e eu estou aqui sozinha! Vá, pega nas tuas coisas que
daqui a dez minutos vou fechar a biblioteca… – e afastou-se,
fazendo o sinal da cruz.

Já mais calmo, André respirou profundamente e fechou os
livros que utilizara para o trabalho de Arqueologia. Seleccio-
nou os de que já não precisava e enfiou o de Stephens dentro
da mochila, com o caderno e a caneta. 

A imagem do poço, no sonho da pirâmide maia, voltou-lhe
à mente como um relâmpago. Sorrindo com um certo 
embaraço, André afastou-a, expelindo ar pelo nariz: «Foi por
pouco!», pensou. «Tenho de deixar de sonhar acordado. Se
quero viver uma aventura no meio das ruínas maias, tenho
mesmo de ganhar este concurso.»

Decidido, levantou-se, pegou nas suas coisas e dirigiu-se à se-
cretária principal, em cima da qual colocou os livros supérfluos
que a senhora Antónia depois arrumaria. Estava já a preparar-se
para sair quando reparou que a vibração provocada pelos livros
no tampo da mesa levara o rato do velho computador a mover-
 -se, reacendendo o aparelho. O ecrã, até ali adormecido, voltou
à vida e emitiu um som que o fez recordar-se de algo:

– Bolas, como tenho o smartphone sem bateria, hoje à tarde
nem vi as minhas mensagens!… – murmurou, olhando
primeiro para a bibliotecária, distraída ao fundo de um corre-
dor de estantes, e depois para o relógio de parede. – Ainda
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tenho cinco minutos antes que a senhora Antónia corra
comigo daqui. Vou aproveitar, pode ser que haja alguma coisa
importante.

Acenou duas vezes à bibliotecária e ainda a chamou outras
tantas, mas os ouvidos da sexagenária estavam claramente fora
de alcance.

– Senhora D. Antónia? Senhora D. Antónia? Posso usar 
o seu computador num instante para ver uma coisa na Net? –
pediu baixinho, num descargo de consciência e antes de se jus-
tificar consigo mesmo: – Ela não se deve importar, com
certeza…

Debruçou-se sobre a secretária, rodou o ecrã e puxou para si
o teclado. Digitou o nome do servidor de correio electrónico
que utilizava e, assim que a página se abriu, efectuou o login e
esperou alguns segundos até ver a lista de mensagens por ler. 
O resultado, porém, surpreendeu-o:

– Afinal só tenho uma e cheira-me a spam ou junk… –
resmungou, ao ver o assunto da mensagem. – Pedido de ajuda
urgente! Pff… Só pode ser! É isso, ou uma daquelas correntes
idiotas que os supersticiosos têm medo de quebrar e que só
servem para nos fazerem perder tempo.

Pousou o indicador sobre a tecla Delete, mas deteve-se antes
de a pressionar. O seu olhar pousava agora sobre o remetente.

–  Baexpg2ym@hotmail.com – murmurou, absorvido.
O nome era-lhe totalmente desconhecido, além de parecer

ter sido criado automaticamente por um programa de spam,
mas possuía algo que lhe estava a provocar uma estranha inde-
cisão, impedindo-o de apagar a mensagem.

– São muito espertos, estes cromos! Lá isso, são! –
desabafou, irritado. – Põem estas frases exageradas no 
assunto, de propósito, para nos obrigarem a abrir as 
mensagens. Pedido de ajuda urgente! Que grande perda 
de tempo! Deve ser publicidade ou, pior ainda, algum vírus.
O melhor é apagá-la sem abrir.
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O dedo aumentou a pressão sobre a tecla, mas não o sufi-
ciente para dar a ordem ao computador.

Dirigindo-se ao ecrã de indicador esquerdo espetado e 
falando alto como se precisasse de ouvir a sua voz para se 
convencer a si próprio, exclamou:

– Como eu sou mais esperto do que vocês, vou apagar 
a vossa mensagem e não vou pensar mais no assunto!

O dedo no teclado, contudo, continuava sem se mover.
– Uhmm… – desabafou por fim, vencido. – Posso sempre

apagar a mensagem depois de a ler… Bolas! A curiosidade é
mesmo uma coisa terrível!

Clicou, enfim, no título da mensagem e esperou que o texto
da mesma se abrisse à sua frente. A página, porém, estava com-
pletamente vazia, à excepção de duas frases. A primeira dizia:

Preciso da tua ajuda! Não contes a ninguém que te mandei este
vídeo! Por favor!

A segunda era uma frase azul sublinhada, tão incompreensí-
vel quanto o nome do remetente, contribuindo assim para 
aumentar ainda mais as dúvidas do rapaz.

– Uma frase idiota e um link traiçoeiro! – exclamou. – Eu
bem sabia! Deve ser um vírus, de certeza!

Fixou então o olhar nas palavras com mais atenção e reco-
nheceu o nome do maior site de partilha de vídeos da Internet.

– Uhmm… É um vídeo do YouTube… – disse baixinho. 
– Pode não ser um vírus, mas, seja como for, tenho a certeza de
que me vai fazer perder imenso tempo.

Suspirou, cada vez mais irritado consigo mesmo. Por que
raio não se decidia ele a apagar a mensagem e a ir-se embora de
uma vez por todas? 

O dedo pairava por cima da tecla decisiva, traçando círcu-
los invisíveis. André não conseguia explicar a estranha atrac-
ção que a mensagem continuava a provocar-lhe. Todos os dias
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apagava dezenas de e-mails de amigos e colegas sem sequer
pensar duas vezes, e agora não conseguia premir a tecla e deitar
ao lixo aquela mensagem irritante, quando nem sequer podia
identificar o remetente?! Que situação absurda!

– Abro, ou não abro? – perguntou a si mesmo em voz alta,
fechando os olhos. – Ok, já sei! Se a primeira letra do endereço
de e-mail for b como Beatriz, abro, senão não abro.

Sentiu as bochechas corarem e agradeceu o facto de se 
encontrar praticamente sozinho ali dentro quando voltou a
abrir os olhos. Que vergonha, se alguém tivesse presenciado a
cena triste que acabara de fazer! Era inútil negar que se estava
a enganar a si próprio, fingindo não recordar a primeira letra do
remetente da mensagem enigmática. Sabia perfeitamente que
se tratava de um b, e sabia também ter sido esse mesmo o 
motivo que o impedira de a cancelar assim que a vira. E tinha
todas as razões para se sentir envergonhado, pois, ao fim e ao
cabo, recorrer a um estratagema daqueles era digno de miúdas.
Que lamechice! Nem parecia dele. 

Suspirou, olhando para o ecrã à sua frente.
– Raios, desisto! – acabou por exclamar, rendido. – Perco

mais tempo a decidir se apago ou não esta mensagem do que a
ver o vídeo. 

Conduzido por uma curiosidade inexplicável, André pegou
no rato e deslizou-o pelo tapete azul-marinho até o posicionar
sobre o link incriminado.

– Vá, mostra lá o que tens a mostrar e depois deixa-me em
paz… – demandou.

A página do site abriu-se em poucos segundos e a janela do
vídeo começou a carregar devagarinho.

– Este computador é tão velho! – queixou-se, ansioso. – Da-
qui a pouco tenho a senhora D. Antónia à perna!

Voltou-se na direcção da bibliotecária, mas esta estava 
demasiado embrenhada nos seus afazeres para reparar nele.

Para evitar que eventuais sons vindos do computador pudes-
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sem chamar a atenção da senhora, e porque não encontrava a
entrada para os auscultadores, André viu-se obrigado a baixar o
volume antes de carregar em Play para accionar o vídeo no ecrã.

A primeira imagem que visualizou deixou-o perplexo. Por
momentos teve a nítida impressão de regressar ao pesadelo que
acabara de ter, pois o vídeo mostrava a mesma flora densa e
exuberante que vira na selva mexicana da sua expedição 
imaginária. Neste caso, porém, a cena passava-se quase de
noite, ao lusco-fusco, e as imagens, de escassa qualidade, eram
pouco nítidas e demasiado tremidas. Aliás, a primeira coisa que
lhe veio à mente foi que o vídeo tinha sido feito com um 
telemóvel, e não com uma máquina de filmar. A segunda, para
seu grande espanto, foi que se tratava de uma cena de perigo.

Com efeito, a julgar pela respiração ofegante e pela agitação
dos enquadramentos, rapidamente intuiu que a pessoa respon-
sável pelas filmagens era do sexo feminino, e que estava a fugir
de algo assustador.

As imagens tão depressa mostravam o cume de árvores
muito altas, como focavam o terreno húmido e coberto de 
húmus que os pés da mulher pisavam. Decidiu retroceder duas
ou três vezes no vídeo para analisar os ângulos formados pelos
dois enquadramentos, partindo da posição do telemóvel e 
focalizando-se sobretudo na distância deste ao solo. 

– Tem cerca de um metro e sessenta… – concluiu. – Por isso,
das duas, uma: ou é uma mulher não muito alta, ou uma rapariga.

A escuridão não era total, mas ainda assim André conse-
guiu discernir a Lua e algumas estrelas nas imagens do céu que
se entreviam através da vegetação.

Apesar do ofegar constante da vítima, a dada altura André
julgou reconhecer o piar de algumas aves que não soube iden-
tificar e o chirriar de uma coruja, ao longe.

Por duas vezes, distinguiu uma interjeição de surpresa 
seguida de um baque seco e da imobilização total da imagem
durante alguns segundos. Apercebeu-se de que a mulher tinha



tropeçado devido à pressa e com a evidente falta de luz, 
deixando cair ao chão o telemóvel. Nesses dois curtos espaços
de tempo teve a impressão de ouvir passos de outras pessoas
que se aproximavam a correr, pisando ramos secos e afastando
a vegetação, mas a confusão era demasiada para o poder 
afirmar com total certeza. Talvez não passasse da sua fantasia.

Olhou para o tempo transcorrido na pequena janela do ecrã e
surpreendeu-se por ver que apenas tinham passado trinta segundos.

– Parece uma eternidade! – desabafou. – Quem será esta
mulher? E anda a fugir de quê?

A respiração do vulto em fuga começava a tornar-se cada
vez mais dificultosa. Os seus passos pareciam mais pesados e a
velocidade da corrida decrescia com o passar do tempo. 

– Está a ficar cansada… – disse André. – E começa a perder
terreno.

A ânsia que até ali identificara na mulher transferiu-se para si
próprio a partir daquele instante. De um momento para o outro,
André passou a sentir-se como se estivesse também ele no inte-
rior da selva, a fugir de um perigo terrível, embora desconhecido.

– Estes tipos são geniais! – justificou, ao dar conta de que o
vídeo estava a envolvê-lo muito mais do que imaginara.
– Ah, já percebi! É um filme de terror… Uma espécie de Blair
Witch Project1, só que em vez de se passar numa floresta ameri-
cana, foi filmado numa selva tropical qualquer.

O cenário, contudo, mudou naquele preciso instante. A mu-
lher tinha-se aproximado de um edifício totalmente camuflado
pela flora local, pois apenas a porta era visível.
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1 Filme americano de terror realizado em 1999 sobre três estudantes que em
1994 decidem fazer um documentário filmado sobre a lenda de Blair
Witch, uma bruxa acusada de raptar e sugar o sangue de criancinhas nos fi-
nais do século XVIII. Os três jovens entrevistam várias pessoas, mas acabam
por desaparecer na floresta de Black Hills, deixando para trás apenas as
suas filmagens, descobertas e exibidas cinco anos mais tarde por uma pro-
dutora contratada pela mãe de um deles. (N. da A.) Uma história filmada
com tal realismo que parece verdadeira.
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– Excelente! – exclamou André, tentando voltar ao papel de
espectador interessado que sabe manter as devidas distâncias
relativamente ao filme visionado.  – Estas cenas são demais!

O seu subconsciente, porém, indicava-lhe que algo não 
estava bem naquela história toda. Começava a sentir-se 
nervoso e impaciente.

– Será que ela vai conseguir entrar sem que a apanhem? –
perguntou, mordiscando a unha do indicador.

A resposta, todavia, não surgiu de imediato. A imagem 
seguinte mostrou-lhe a mão da mulher a afastar as trepadeiras à
sua frente e a empurrar uma porta no lintel da qual se via 
claramente uma estranha gravura: duas mãos humanas com os
cinco dedos abertos, pintadas de vermelho escuro.

André abriu a boca de espanto.
– Incrível!... – murmurou.
Reparou então que as imagens estavam a chegar ao fim, 

faltavam apenas dez segundos para o vídeo terminar.
– Então? Vais conseguir escapar, ou não?
Um grito estridente, e demasiado juvenil para pertencer a

uma mulher adulta, ecoou no interior do compartimento 
escuro no qual a vítima acabara de entrar, revelando a André
que se tratava afinal de uma rapariga e que os atacantes da
mesma tinham entrado com ela. A imagem, porém, era muito
escura e não deixava entrever facilmente contornos de coisas
ou de pessoas.

– Cinco segundos! – exclamou o rapaz, ansioso.
Foi então que o telemóvel da rapariga se virou num ângulo

de 180o, como se esta finalmente se propusesse a mostrar o seu
rosto.

André susteve a respiração, desejoso de compreender o 
final de todo o enigma nos restantes segundos do vídeo. 
Todavia, quando este acabou e a imagem derradeira se imobi-
lizou no ecrã, o rapaz emitiu um sussurro que lhe ficou retido
na garganta.



Reconheceu de imediato que a jovem não tivera tempo de
mostrar o seu próprio rosto, pois a última faixa do corpo que
conseguira filmar fora os ombros e o pescoço. Mas a chave de
todo o mistério encontrava-se escondida precisamente neste
último: um fio de couro com uma pequena medalha de prata
com a forma de uma bota de caminhada que André bem 
conhecia e que só podia pertencer a uma pessoa, brilhava,
imóvel, à sua frente.

– B-Beatriz… – murmurou, paralisado.
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