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Pré

O universo é a soma do espaço, tempo, energia e toda matéria existente, um local imenso 
ou talvez infinito.  Quando falamos do universo nos vem sempre em mente os princi-
pais elementos do universo planetas, estrelas, galáxias, cometas, satélites, entre outros.

E de algum espaço vazio do universo, repleto de matéria escura de natureza descon-
hecida, a equipe da revista do universo geek escreveu esse pré, com o único propósi-
to que é convencer você querido leitor a juntar-se a nós, a vir para o lado negro da força.
 

<<<Rebobinando

E  de algum lugar do universo, em um planeta de nome terra, no berço da humanidade, em Moçam-
bique, a equipe da revista Geekverso (Geek + Universo), escreveu esse pré como convite para 
todos nerds, geeks, otakus, gamers e os não rotulados a vir partilhar com o resto de nós as teorias 
do multiverso, nesse nosso pequeno universo. Os nossos conteúdos serão publicados trimestral-
mente, em uma revista igual a esta. Teremos dois tipos de revista, uma sobre entretenimento e 
uma virada para o mundo tecnológico, publicadas no início e no meio do mês respectivamente.

Sabemos que algumas pessoas acham que a revista é uma forma de arte morta, mas na ver-
dade não é, as pessoas ainda desfrutam muito do prazer de ler o formato de uma revista. O que 
importa mais é o tema e o conteúdo. 
As revistas serão disponibilizadas somente em formato digital no nosso site, para leitura e down-
load. Elas apresentarão um layout organizado, dividido em secções, e com um índice para facil-
itar a localização do conteúdo desejado.
 

Quanto ao formato físico? 
Quem sabe no futuro!   

Trajectória
Foi uma trajectória cheia de dificuldades até chegarmos nessa primeira revista, desde a escolha 
do nome, selecção de membros da equipe, criação do site, análise e escrita de conteúdo, etc. Mas 
foi tudo superado e espero que consigamos superar os próximos empecilhos, mas para tal conta-
mos com a  sua colaboração, leia, critique, elogie, partilhe, sugira, só assim poderemos crescer.

Equipe geekverso
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Enquadramento

Nerd x CDF  
   Geek

x Otaku
Vivemos em tempos onde ter um rótulo de nerd en-

tre outros é cool, eu pessoalmente não vejo proble-
ma nisso, o problema surge quando alguém usa o rótu-
lo de forma errada nele, em mim ou em outra pessoa. 

Para a sociedade generalizadora nerds, geeks, otakus, 
gamers são ambos considerados nerds, as crianças crescidas, 
que mantêm na idade adulta, gostos e hobbies da infância. 

Assim como o google tradutor tratam esses termos 
como sinônimos, como podes ver na imagem ao lado.

Rótulo atribuído a qualquer 
um com gostos não enten-

didos pela sociedade, o es-
quisitão do pedaço, mas calma 
aí, nem todo esquisitão é nerd, 
alguns são somente lolicons, 
quis dizer esquisitos. 

E então, quem é o nerd?

É alguém que se aprofunda de 
modo sistemático no estudo 
de algum assunto, eles apre-
sentam um traço bem definido 
quanto às suas caracteristícas 
como:  
• Interesse extremo e obsessivo 

por estudos, livros, matemat-
ica, fisica, filosofia.

• Introversão e dificuldade de 
interação social num nível 
mais elevado que o geek (nem 
todos).

• Habilidades incríveis resulta-
das da paixão por jogos (dig-
itais, tabuleiro), livros, séries 
(fantasia medieval e ficção 
científica na maioria das vez-
es), filmes, informática em 
geral.

Resumindo, eles preferem ac-
tividades mais intelectuais que 
envolvem raciocínio lógico ou 
filosófico ao invés de activi-
dades mais populares. 

Nerd

Mas não é bem assim, em-
bora sejam bem próximos 
ainda assim são muito dif-
erentes. E para não pagar de 
poser diante dos amiguinhos 
aqui vai uma breve expli-
cação de cada uma das tribos.

Geralmente trabalham como 
cientistas, engenheiros, pro-
fessores universitários(com 
phD), inventores, programa-
dores, astrofísicos.

 
Eles costumam ter dificuldade 
em se relacionar com pessoas 
com interesses diferentes. 

Exemplos de Nerds :
  •Mark Zuckberg
  •Seymour Birkhoff (Nikita) 
  •Sheldon Cooper(TBBT) 
  •Cosima (Orphan Black)
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Enquadramento

C D F Crânio de ferro ou cabeça de ferro, muitas vezes chamado de 
nerd, é um indivíduo que é muito inteligente e tem os estudos 
como prioridade principal na vida, característica desenvolvida 
pelo seu desejo de aprender ou pela exigência dos pais, geral-

Confundidos com os nerds, 
os geeks são uma ramifi-

cação dos nerds, a variação mais 
pop do nerd, mais voltados 
para o mundo da ficção cientí-
fica, filmes, videogames, com-
putação, hacks, séries literárias 
e de Tv, quadrinhos(ban-
da desenhada), coleções e 
são bem atentos as novi-
dades do mundo tecnológico. 

Assim como os nerds e os 
otakus, os geeks costumam 
ser introvertidos, e também 

mente tira boas notas e está sempre na lista dos melhores alunos da turma se não o melhor.

O que o difere de um nerd é o facto do cdf não ser um génio com intelecto previlegiado, um talen-
to criativo incomum, sua inteligência é fruto de estudo e leitura intensa, ou seja, da sua dedicação. 
As  vezes  o cdf é popular e possui uma vida social comum, diferente de um nerd.

Se  as explicações futuras complicarem você apenas lembre-se  disso, cdf   não  é  nerd e  geek   
não  é  otaku.

GEEK

especialistas nas áreas que 
curtem, pois dedicam o seu 
tempo pesquisando e apren-
dendo muito sobre ela. Suas 
escolhas profissionais normal-
mente são Web developers, 
Web designer, Game design-
er, Graphic Designer, Tec-
nologias de informação(T.I).

Costuma-se dizer que o nerd é 
o sujeito que desenvolve/cria o 
conteúdo que o geek consome, 
tanto que alguns geeks na sua 
jornada acabam se tornando 

nerds através das curiosidades. 
Em suma, nerd é a forma 
mais severa do geek. Sen-
do assim, podemos afir-
mar que todos nerds são 
geeks, mas nem todos geeks 
são necessariamente nerds.

Exemplos de geeks: 
    •Linus Trovalds 
    •Bill Gates
    •Cisco Ramon (The Flash)
    •Felicity Smoak (Arrow) 
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Enquadramento

Localizada na P. Combatentes/ Xiquelene – Parlamento, Maputo

Associamos trabalho a diversão, visite as nossas instalações e desfrute de jogos da 
actualidade a preço super acessível. Traga amigos e venham desafiar um ao outro. 
Organizamos campeonatos de gaming. Nossos serviços são:

     ☺Gaming
     ☻Internet & Wi-Fi
       ♠ Consultoria & Vendas
        ♦ Reprografia & Design

Contactos: 84 217 6563

COGA 
Gaming & Computing

E dentre essas tribos men-
cionadas, encontram se os 
gamers e os cosplayers, onde: 

Gamers são os que gostam de 
jogar videogames .

Cosplayers são os que fazem 
cosplay (o ato de se fantasiar de 
um personagem de um mangá, 
animê, desenho, quadrinhos ou 
games). 

Embora seja dificil identificar 
uns dos outros de cara, tem 
alguns fácil identificar.

Em teoria, otaku seria qualquer 
um que se interessasse por pro-
dutos da cultura pop nipônica. 
Contudo, a realidade é out-
ra. Para ser considerado um 
otaku, é preciso interagir com 
outros otakus.
 

Mas não só interagir, é pre-
ciso ter um domínio do uni-
verso simbólico do grupo, e 
demonstrar a outros otakus 
que você realmente tem esse 
domínio. 

“Quanto aos otakus não há 
muita confusão, toda gente 
sabe que eles assistem de-
senhos animados chineses, 
gostam de ouvir música 
chinesa, eles são fanáticos da 
cultura chinesa.” 
Santa ignorância, Batman.

Otakus são fãs da cultura 
pop Japonesa, tais como 

mangás, animes/animês (não 
desenhos), seriados (tokusat-
su) e J-Music.
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F i l m e s
Recomendações
Este espaço é reservado a recomendaçoes honrosas, a cada edição da revista entretenimen-
to recomendaremos alguns filmes sensacionais que achamos que você deveria assistir. As 
recomendações não estarão presas a nenhum género específico, grandes lançamentos e nem a 
filmes actuais. Para essa primeira edição, a nossa recomendação é a trilogia Eastrail 177 de M. 
Night Shymalan (O Sexto Sentido -“1999”), composta por: 
Unbreakable(2000), Split (2017) & Glass (2019).

Unbreakable (Corpo Fechado 
ou O protegido)

Split (Fragmentado)
Gênero: Suspense, Terror
Ano: 2017
País de origem: EUA

Sinopse: 
Kevin (James McAvoy) pos-
sui 23 personalidades dis-
tintas e consegue alterná-las 
quimicamente em seu organ-
ismo apenas com a força do 
pensamento. 

Um dia, ele sequestra três 
adolescentes que encontra em 
um estacionamento. Vivendo 
em cativeiro, elas passam a 
conhecer as diferentes facetas 
de Kevin e precisam encontrar 
algum meio de escapar. 
Depois de várias tentativas de 
fuga frustradas, as raparigas 
percebem que só entendendo 
intimamente cada uma das 
suas personalidades poderão 
encontrar uma forma de sair 
dali com vida. 

Mas Kevin parece esconder 
uma 24.ª que espera o mo-
mento certo para se revelar…

Gênero: Drama, Suspense
Ano: 2000
País de origem: EUA

Sinopse:  
Um espantoso desastre de 
trem choca os Estados Unidos. 
Todos os passageiros morrem, 
com exceção de David Dunne 
(Bruce Willis), que sai com-
pletamente ileso do acidente, 
para espanto dos médicos e de 
si mesmo. 
Buscando explicações sobre 
o ocorrido, ele encontra Eli-
jah Price (Samuel L. Jack-
son), um estranho e sombrio 
homem fanático por histórias 
em quadrinhos, que apresenta 
uma explicação bizarra para o 
fato. 

Motivos para ver:  

 1- Após a conclusão de 
Fragmentado, Kevin 
Crumb o homem com 23 
personalidades diferentes, 
passa a ser perseguido por 
David Dunn o herói de 
Corpo Fechado. O jogo de 
gato e rato entre o homem 
inquebrável e a Fera é 
influenciado pela presença 
de Elijah Price (Sr. Vidro), 
que manipula os encontros 
entre eles e mantém segre-
dos sobre os dois.

2- O filme (Glass) que 
foi lançado no dia 17 de 
Janeiro, para entende-lo 
precisará ver os anteriores, 
a menos que você seja 
daqueles que só assistem 
para matar o tempo.

3- Temos a dinâmica en-
tre Bruce Willis e Samuel 
L.Jackson, vivendo person-
agens super misteriosos.

4- Estes filmes são sobre 
super-heróis, mas em mo-
mento algum você terá que 
aturar aquelas cenas clichês 
de herói vs vilão, aqui o 
enredo é muito bem desen-
volvido.

5 - Estes filmes muita das 
vezes exploram mais o 
lado realístico de tudo, o 
que acontece ao redor da 
vida real e dao um toque 
de ficção. 
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F i l m e s

Top 30 Lançamentos 2019

17 de 

Janeiro
          Creed II
      Creed II

24 de 

Janeiro
  

The Favourite
            A favorita 24 de 

Janeiro
  

Alita : Battle Angel
                Anjo de Batalha14 de 

Fevereiro

Happy Death-Day 2U
     A morte te dá parabéns 214 de 

Fevereiro

 Captain Marvel 
                 Capitã Marvel         

 US
              Nós
         

Shazam
                 Shazam

07 de 

Março

21 de 

Março

04 de 

Abril

 Hellboy
              Hellboy

Avengers the end Game 
       Vingadores Ultimato
               

 Pokemon: 
        Detective Pikachu

11 de 

Abril

25 de 

Abril

09 de 

Maio

John Wick: 
        Chapter 3 - Parabellum16 de 

Maio
 

Alladin
               Alladin23 de 

Maio

Godzilla
        O rei dos monstros30 de 

Maio

 X-Men: Dark Fenix
                   Fênix Negra06 de 

Junho

MIB International
        Homens de Preto13 de 

Junho

27 de 

Junho

03 de 

Julho

04 de 

Julho

18 de 

Julho

26 de 

Julho

Turma da Mónica: Laços
        Turma da Mónica: Laços
           

Annabelle 3

Spider-Man:Far from Home
Homem-Aranha: Longe de 
casa

The Lion King
        O rei Leão

Once Upon a Time Holly-
wood

01 de 

Agosto

X-Men: The New Mutants 
        Novos Mutantes

01 de 

Agosto

05 de 

Setembro

03 de 

Outubro

10 de 

Outubro

Fast & Furious: Hobbs e 
Shaw
    

IT- The Thing
       A coisa: Parte 2

Coringa
       Coringa

Zombieland II
         Zumbilândia 2

01 de 
Novem-
bro

01 de 
Novem-
bro

08 de 
Novem-
bro

19 de 
Dezem-
bro

Wonder Woman 2
         Mulher Maravilha 2

Exterminator 6
       Exterminador 6

Kingsman 3
        Kingsman 3

Star Wars: Episode IX
       Guerras nas Estrelas: IX

 Glass
             Vidro 
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V i d e o g a m e s

Jogo do ano 2018

É de conhecimento de todo gamer que anualmente, bem no final do ano são anunciados e pre-
miados alguns títulos memóraveis do ano.  Essa cerimônia é mundiamente conhecida como 
The Game Awards, a primeira cerimônia foi no dia 5 de dezembro de 2014 em Las Vegas, 

Nevada, e sob olhares do mundo inteiro. 

Jogos que receberam múlti-
plos prêmios

4 - Red Dead Redemption II
3 - God of War
2 – Celeste & Fortnite

Jogos com multiplas indi-
cações

8 - God of War & Red Dead 
Redemption II

7 - Marvel's Spider-Man

4 - Celeste & Assassin's Creed 
Odyssey

As transmissões são feitas no 
Youtube, Twitch.tv, Niconico, 
IGN e na Steam. 

O evento de 2018  foi apre-
sentada por Geoff Keighley 
no Microsoft Theater em Los An-
geles, Califórnia em 6 de Dezem-
bro de 2018, com número de 
espectadores avaliado em 26,2 
milhões (mais que o dobro do ano 
anterior e maior de todos os tempos) 
e durou 3 horas e 19minutos.

Apesar de Red Dead Re-
demption II ter recebido o 
maior número de prêmios, 
quatro deles, incluindo o de 
melhor narrativa o prêmio de 
Jogo do ano ficou com o God 
of War que ganhou três prêmi-
os, incluindo o de jogo do ano. 

Jogo do Ano , Melhor Direção 
de Jogo & Melhor Jogo de 
Ação-aventura

God of War – SIE Santa Mon-
ica Studio/Sony Interactive 
Entertainment

3 - Call of Duty: Black Ops 4
Destiny 2, Detroit: Become 
Human, Florence , Fortnite, 
Monster, Hunter: World, Oc-
topath Traveler

2 - Dead Cells, Forza Hori-
zon 4, Into the Breach, Life Is 
Strange 2, Mario Tennis Aces, 
The Messenger, Moss, Ni no 
Kuni II: Revenant Kingdom, 
Return of the Obra Dinn 
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Capa Título Gênero Lançamento Expectativa Plataforma

Tales of Vesperia 
[definiTiVe ediTion]

RPG 11 de Janeiro 
 

Normal PC, PS4, 
XBox One 
& NS

new super Mario 
Bros u deluxe 

Aventura 11 de Janeiro 
 

Alta Nintendo 
Switch

oniMusha warlords Acção 15 de Janeiro Alta PC , PS4 & 
XBox One

TraVis sTrikes 
again: no More he-
roes

Acção e 
Aventu-
ra 

18 de Janeiro Normal Nintendo 
Switch

ace coMBaT 7: skies 
unknown

Simulação 18 de Janeiro Normal

PC , PS4 & 
XBox One

residenT eVil 2 re-
Make

Acção 25 de Janeiro Alta

kingdoM hearTs 
iii 

RPG 29 de Janeiro Alta PS4 & XBox 
One

MosnTer energy su-
percross 2

Esportes 08 de Fevereiro Normal

PC, PS4, 
XBox One 
& Nintendo 
Switch

Trials rising  Esportes 12 de Fevereiro Normal

dragons dawn of 
new riders

Acção e 
Aventura

15 de Fevereiro Normal

JuMp force Luta 15 de Fevereiro Alta PC , PS4 & 
XBox One

Lançamentos primeiro trimestre

V i d e o g a m e s

Janeiro à Março

10
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Capa Título Gênero Lançamento Expectativa Plataforma

crackdown 3 Acção 15 de Fevereiro
  

Alta PC, XBox 
One

MeTro exodus Tiro 15 de Fevereiro Alta

PC , PS4 & 
XBox One

dead or aliVe 6 Luta 15 de Fevereiro Alta

anTheM Acção 22 de Fevereiro Alta

anno 1800 Estratégia 26 de Fevereiro Normal PC

lefT aliVe Tiro 28 de Fevereiro Alta PS4 & PC

deVil May cry 5 Acção 08 de Março Alta

PC , PS4 & 
XBox One

ToM clancy’s The 
diVision 2 Acção 15 de Março Alta

The sinking ciTy Aventura 21 de Março Alta

sekiro: shadows die 
Twice

Acção 22 de Março Alta

xenon racer Corrida 26 de Março Normal PC , PS4, 
XBox One & 
NS

nelk & The legend-
ary alcheMisT: Ate-
liers of the New World

RPG 26 de Março Normal
PC , PS4, 
Xbox One,  
NS & PS-
Vita

desperados iii Estratégia 26 de Março Normal PC , PS4 & 
XBox One

V i d e o g a m e s

11
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V i d e o g a m e s

Campeonatos

Caro leitor gamer, aconteceu no dia 24 de Dezembro de 2018 o 1º Campeonato PES 18 da 
COGA - Computing & Gaming, que não foi nenhum evento secreto pois teve uma divul-
gação incrivel, se não soube do evento fique atento no nosso site porque divulgaremos 

eventos futuros do género e muito mais. Após o evento a Coga postou na sua página do facebook 
uma mensagem de “Agradecimento” e explicou em fases a organização do evento, confira:

FASE 1 (Campanha): 

Onde publicaram o flyer/
poster do campeonato nas 
páginas do FB e nos grupos 
do WhatsApp relacionados 
ao Gaming. De acordo com a 
mensagem deixada na página 
da COGA, eles tiveram um 
feedback SUPER sensacional 
vindo dos "GAMERS".

FASE 2 (Inscrições): 

Após o feedback virtual ter 
sido super a COGA esperava 
no mínimo 50 inscritos, mas 
no final só teve 8 (oito). Mas 
mesmo assim o evento aconte-
ceu e os vencedores receberam 
os seus prêmios.

FASE 3 (Organização):

Nessa fase eles deixaram claro 
que a team é recente, sem mui-
tos contactos, pequena e não 
muito experiente na área mas 
o Vic (Membro da COGA), 
tratou de tudo e um pouco 

FASE 4 (O campeonato): 
Nesta fase aconteceu o campe-
onato, as 10h como marcado 
graças à seriedade dos partic-
ipantes (atraso de 1h era puni-
do DESQUALIFICAÇÃO). 
Tudo resumiu-se em dois gru-
pos de 4/4, com 6 jogos por 
participante (1ª e 2ª mãos) até 
a última fase que foi a final. 

FASE 5 (O Lanche):
Os participantes tiveram di-
reito a Água mineral + 1x 
Hambúrguer por conta da 
casa.

O objetivo agora NÃO é ganhar nada, é acordar a seriedade dos Gamers e incentivar aos desactualizados 
que só jogam em casa a socializarem mais.  Iremos realizar mais um Campeonato de PES 18 provavelmente 
nos finais de Fevereiro onde vamos entregar 3 telefones (iPhone 5c, iPhone 4s e um SmartKicka) então pre-
stem muita atenção aos anúncios da COGA, do Vic e do Carcídio.” 

COGA – GAMING & COMPUTING 

Lulu 
1 Xbox 360 Slim 
+ Joystick 
+ HDMI 
+ Transformador 
+ Pasta de jogos

Edmilson 
    700MT

Ailton 
          1000MT

mais no que era referente à 
organização e procedimentos 
durante o campeonato.

NOTA:

1

2

 3

12
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Desenhos animados

Novo ano, coisas novas, ou melhor animações novas... É muita animação nova 
vindo ai, e continuações tambem. 
Até a Mulher Maravilha que não recebe uma animação própria desde 2009, esse 
ano terá uma. Confira a lista de animações do primeiro trimestre de 2019.

Animações para o primeiro trimestre

WiFi Ralph: Quebrando 
a Internet/ Ralph vs 
The Internet
03 de Janeiro

Homem-Aranha no Ara-
nhaverso
10 de Janeiro

Reinado dos Supermen
13 de Janeiro

Uma Aventura Lego 2
08 de Fevereiro

How to train you Drag-
on: The Hidden World
[Como treinar o teu 
dragão 3: O mundo Se-
creto]
22 de Fevereiro

Wonder Park
15 de Março

 

13
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A n i m e s

50 animes da temporada de Inverno
N° Título Classificação/ Gênero Data

01 Saiki Kusuo no Psi-nan Conclusion Shounen, Comédia, Escolar, Slice of Life, 
Sobrenatural

28 de Dezembro

02 Made in Abyss Movie 1: Tabidachi 
no Yoake

Aventura, Drama, Mistério 04 de Janeiro

03 Fate/Stay Night: Heaven’s Feel – 
II. Lost Butterfly

Acção, Fantasia, Magia, Sobrenatural 12 de Janeiro

04 Made in Abyss Movie 2: Hourou 
suru Tasogare

Aventura, Drama, Mistério 18 de Janeiro

05 Psycho-Pass SS Case 1: Tsumi to 
Batsu

Acção, Policial, Psicológico 25 de Janeiro

06 Lupin III: Goodbye Partner Seinen, Acção, Aventura, Comédia, Mistério 25 de Janeiro

07 Youjo Senki Movie Magia, Militar 08 de Fevereiro

08 Code Geass: Fukkatsu no Lelouch Acção, Drama, Mecha, Super Poderes, 
Militar

09 de Fevereiro

09 DanMachi: Arrow of Orion Acção, Aventura, Comédia, Romance 15 de Fevereiro

10 Psycho-Pass SS Case 2: First 
Guardian

Acção, Policial, Psicológico 15 de Fevereiro

11 Psycho-Pass SS Case 3 Acção, Policial, Psicológico 08 de Março

12 Grisaria: Phantom Trigger Acção, Escolar 15 de Março

13 Trinity Seven Movie 2 Acção, Harém, Romance, Comédia+, Ecchi 29 de Março

Filmes & Ova's

N° Título Classificação/ Gênero Data
14 BanG Dream! Musical 03 de Janeiro

15 Ikkitousen: Western Wolves Acção, Ecchi 03 de Janeiro

16 Fukigen na Mononokean Tsuzuki Comédia, Sobrenatural 05 de Janeiro

17 Mob Psycho 100 II Acção, Comédia 07 de Janeiro

18 Kakegurui XX Drama, Game, Psicológico 08 de Janeiro

19 3D Kanojo: Real Girl II Shoujo, Romance, Escolar 08 de Janeiro

20 Date A Live III Comédia, Romance, Escolar 11 de Janeiro

21 B-Project: Zecchou: Emotion Musical 11 de Janeiro

22 Kemono Friends 2 Aventura, Comédia 14 de Janeiro

23 Piano no Mori Comédia, Musical, Escolar, Drama 27 de Janeiro

24 Rainy Cocoa G Comédia, Slice of Life 09 de Janeiro

Continuções

14
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A n i m e s

N° Título Classificação/ Gênero Data
25 Boogiepop wa Warawanai Psicológico, Terror, Mistério 04 de Janeiro

26 Egao no Daika Militar, Slice of Life, Drama 04 de Janeiro

27 W’z - Ação, Música Acção, Música 05 de Janeiro

28 Ueno-san wa Bukiyou Comédia, Romance 06 de Janeiro

29 Dororo Acção, Aventura, Sobrenatural 07 de Janeiro

30 Pastel Memories Ação, Aventura, Ficção científica 07 de Janeiro

31 Watashi ni Tenshi ga Maiorita! Comédia 08 de Janeiro

32 Circlet Princess Acção, Escolar, Esporte 08 de Janeiro

33 Domestic na Kanojo Drama, Romance 08 de Janeiro

34 Tate no Yuusha no Nariagari Acção, Aventura, Comédia, Drama, Romance 09 de Janeiro

35 Revisions Acção, Ficção científica, Mecha 09 de Janeiro

36 Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, 
Atama no Ue

Comédia, Slice of Life 09 de Janeiro

37 Meiji Tokyo Renka Romance, Fantasia 09 de Janeiro

38 Kemurikusa Fantasia, Ficção científica 09 de Janeiro

39 Yakusoku no Neverland Mistério, Psicológico 10 de Janeiro

40 Dimension High School Escolar 10 de Janeiro

41 Grimms Notes The Animation Acção, Aventura, Magia 10 de Janeiro

42 Gotoubun no Hanayome Harém, Comédia, Romance 10 de Janeiro

43 Girly Air Force Acção, Ficção científica 10 de Janeiro

44 Virtual San Wa Miteiru Música, Comédia 11 de Janeiro

45 Mahou Shoujo Tokushusen Asuka Drama, Magia 11 de Janeiro

46 Endro Slice of Life, Fantasia 12 de Janeiro

47 Kaguya-sama: Love is War Comédia, Romance, Escolar 12 de Janeiro

48 Bermuda Triangle Colorful Pas-
trale

Fantasia, Slice of Life 12 de Janeiro

49 Kouya no Kotobuki Hikoutai Acção, Aventura, Militar 13 de Janeiro

50 Shingeki no Bahamut: Manaria 
Friends

Acção, Aventura, Fantasia 20 de Janeiro

Estreias
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12 Animes pra ficar de olho nessa nova temporada (Inverno ).
Nova temporada, novos animes para os que otakus de plantão,  a Geek Verso selecionau os 12 an-
imes mais aguardados para essa nova temporada, confira a nossa lista e não esqueça de comentar 
no nosso site ou redes sociais.

Mob Psycho 100 
 
Sinopse: 
Kageyama Shigeo “Mob” é um 
jovem estudante do oitavo ano 
da escola, e que possui habili-
dades psíquicas. Ele pode en-
tortar colheres e fazer objetos 
flutuarem com a força da sua 
mente desde pequeno, mas 
aos poucos começou a manter 
isso em segredo, a fim de evi-
tar toda a atenção negativa que 
recebia. Agora, a única coisa 
que ele deseja é virar amigo 
de Tsubomi, uma garota de 
sua classe. Junto de seu “men-
tor psíquico” (que na verdade 
não tem poderes psíquicos), 
ele continua sua rotina diária, 
procurando entender seu 
propósito de vida.

Tate no Yuusha no Nariagari

Sinopse: 
Iwatani Naofumi foi convoca-
do para um mundo paralelo 
junto com 3 pessoas para se 
tornarem os heróis do mun-
do. Ao serem convocados cada 
um recebeu um equipamento 
lendário. 
Naofumi passou a receber o 
Legendary Shield, o único eq-
uipamento defensivo, enquan-
to os outros receberam armas 
capazes de atacar. 
Devido à falta de carisma e ex-
periência de Naofumi, ele aca-
bou com apenas um compan-
heiro de equipe, uma mulher. 
Infelizmente, no terceiro dia, 
Naofumi foi traído, falsamente 
acusado e roubado pela sua 
única colega de equipe. Após o 
decreto do Rei, vários rumores 
falsos se espalharam por toda 
parte sobre o herói. Agora 
Naofumi terá que lidar com 
uma vida difícil sendo odiado 
em outro mundo, em quanto 
luta para sobreviver.

Kakegurui XX

Sinopse: 
A academia Hyakkaou Private 
é uma escola especial de elite 
que permite aos estudantes 
fazerem apostas entre si, com 
qualquer coisa em jogo. Para 
quem ganha a escola é um 
paraíso, mas para os perde-
dores, a escola se torna um mar 
de torturas, tanto psicológica 
quanto física. Acompanham-
os um garoto que acaba por 
perder uma grande aposta, e 
um misterioso estudante que 
se transfere repentinamente e 
que começa a realizar feitos in-
esperados.

A n i m e s

16
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Kaguya-sama: Love is War

Sinopse: 
Shinomiya Kaguya e Miyuki 
Shirogane são membros do 
Concelho Estudantil da Aca-
demia Shuchi’in. 
Os dois sendo gênios entre os 
gênios. 
O tempo que eles passam jun-
tos acabou fazendo com que 
se apaixonassem, mas o or-
gulho deles não vai permitir 
eles se confessem e se tornem 
submissos no relacionamento! 
Amor é guerra e a batalha de-
les para fazer o outro se con-
fessar começa agora!

Yakusoku no Neverland

Sinopse: 
Emma, Norman e Ray são as 
crianças mais brilhantes do 
orfanato Grace Field House. 
E sob os cuidados da mulher 
que eles chamam de “mãe”, 
todas as crianças tiveram uma 
vida confortável. 
Boa comida, roupas limpas e o 
ambiente perfeito para apren-
der – o que mais um órfão 
poderia pedir? 
Um dia, porém, Emma e Nor-
man descobrem a obscura ver-
dade do mundo exterior que 
eles são proibidos de ver.

Dororo  

Sinopse: 
No meio do período Muro-
machi, durante o ano de 1970 
após a guerra entre Onin e 
Bunmei. A história começa na 
península de Nota no distrito 
de Hokuriku. 

O protagonista (Hyakkimaru), 
no qual não tem 48 partes do 
corpo, conseguiu um corpo 
falso e eliminou 48 monstros 
que foram feitos de seu corpo 
para recurar suas partes perdi-
das.

Boogiepop wa Warawanai 

Sinopse: 
Existe uma lenda urbana de 
que as crianças contam umas 
às outras sobre um shinigami 
que pode libertar as pessoas 
da dor que elas podem estar 
sofrendo. 
Este “Anjo da Morte” tem um 
nome: Boogiepop. E as lendas 
são verdadeiras. Boogiepop é 
real. 
Quando uma onda de desa-
parecimentos envolvendo 
estudantes do sexo feminino 
irrompe as aulas na Shinyo 
Academy, a polícia e o corpo 
docente supõem que eles têm 
apenas um monte de fugitivos 
em suas mãos. 

Mas Nagi Kirima sabe mais. 
Algo misterioso e sujo está 
acontecendo. É Boogiepop, ou 
algo mais sinistro …?

A n i m e s
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A n i m e s

Kouya no Kotobuki Hik-
outai

Sinopse: 
A história terá lugar em uma 
fronteira estéril onde as pes-
soas trocam mercadorias entre 
si para ajudar umas às outras a 
sobreviver. 
O Esquadrão Kotobuki é um 
guarda-costas de aluguel, 
liderado por um líder de es-
quadrão rigoroso, mas bonito, 
um comandante não confiável 
e um verdadeiro artesão chefe 
de equipe. 

Ao lado de pilotos com person-
alidades distintas, eles voam 
em combates aéreos, deixando 
o barulho do motor de seus lu-
tadores Hayabusa soando nos 
céus.

Mahou Shoujo Tokushuu-
sen Asuka 

Sinopse: 
Há três anos, a terra estava 
ameaçada pelo aparecimento 
de criaturas mortas-vivas. 
Para salvar a humanidade, 
havia um grupo de jovens 
mulheres abençoadas com po-
deres de uma misteriosa fonte. 

Agora o mal retornou e cinco 
heroínas são chamadas nova-
mente para a batalha, como 
uma unidade denominada 
“Magical Girl Special-Ops”.

Piano no Mori

Sinopse: 
Uma história sobre dois garo-
tos de origens bem diferentes. 

Um deles é Kai, filho de uma 
prostituta, que desde muito 
jovem toca um piano abando-
nado em uma floresta próxima 
de sua casa. 
O outro é Shuuhei, de família 
abastada, que cresceu como 
filho de uma família de pianis-
tas de prestígio. 
Mas é justamente a ligação em 
comum com o piano que even-
tualmente unirá esses dois jov-
ens na estrada da vida...

Domestic no Kanojo 

Sinopse:
Natsuo perdeu a virgindade 
com uma garota que acabou 
de conhecê-la entre amigos da 
escola. 
Ela foi a única que arquitetou 
essa situação, dizendo que 
queria apenas conhecer mais 
sobre o sexo. 
Ela não queria começar um 
relacionamento, ela não liga 
pro Natsuo. 
No entanto, Natsuo não se 
sente bem por perder a virgin-
dade com uma garota que ele 
não ama. Isso fez com que ele 
sentisse que estivesse traindo 
sua paixão da escola: a profes-
sora Hina. 
Um triângulo amoroso surge 
entre Natsuo, Rui e Hina e 
tudo acaba com eles na mesma 
família!

3D Kanojo ou Real Girl.

Apesar de ser um anime cheio 
de cliches, gosto muito do an-
ime e estou ansioso para ver a 
segunda temporada.

Bônus:

18
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A n i m e s

Classificação ou gênero de anime ?
Os nomes abaixo, não são gênero de anime, mas sim nomes das classificações do público-alvo das 
produções, e servem para indicar qual a faixa etária indicada para o tal anime.

Shounen ou Shonen

Numa tradução livre do ja-
ponês significa “menino”, é o 
tipo mais popular nos animes/
mangás,  é direcionado ao pú-
blico masculino (adolescentes 
e jovens), entre 12 a 18 anos 
de idade apesar de abrang-
er grande faixa etária fora da 
estipulada inicialmente. A 
história costuma apresentar 
um protagonista masculino e 
foca no desenvovimento e jor-
nada do herói...Podem existir 
shounens de diversos gêneros 
e sub-gêneros como comédia, 
romance, acção(que é o mais 
comum). 
Exemplos: One Piece, Naruto, 
Dragon Ball, Bleach, Os cava-
leiros do zodíaco, etc.

Shoujo ou Shojo

Significa “menina”, também 
direcionado ao público jovem, 
principalmente feminino. A 
trama costuma apresentar 
uma menina como protagoni-
sta, e foca no desenvolvimen-
to da mulher. Assim como os 
Shounens, os Shoujos podem 
ser de diferentes gêneros como 
drama, romance, comédia, o 
Mahou Shoujo (este subgênero 
apresenta personagens guer-
reiras e com poderes mágicos).
Exemplos: Vampire Knight, 
Nana, Candy Candy, Kimi ni 
todoke, Akatsuki no yona, etc.

Seinen

Literalmente significa “adulto 
ou homem adulto”, estes an-
imes são feitos para um públi-
co mais maduro, entre os 18 e 
40 anos de idade. Esse tipo é 
destinado ao gênero mascu-
lino, a sua característica prin-
cipal são temas complexos, 
cenas com muita violência e 
conteúdo erótico. Este tipo é 
o que costuma ganhar adap-
tações live-action.
Exemplos: Berserk, Death 
Note, Tokyo Ghoul, Bungou 
stray dogs, Ghost in the shell, 
Akira, One Punch Man, etc.

Josei

Significa literalmente “mul-
her”, direcionado para o públi-
co adulto do gênero  fenmino. 
Apresenta questões comuns 
do dia a dia das mulheres a 
partir de um ponto de vista re-
alista, suas histórias tendem a 
ser menos fantasiosas.
Exemplos : Amesia, Nodame 
Contabile, Chihayafuru, etc.

Kodomo

Numa tradução directa quer 
dizer “criança”, o seu publi-
co alvo são crianças dos 4 a 
10 anos. Suas histórias apre-
sentam um enredo de fá-
cil comprensão e costumam 
transmitir lições importantes 
para os mais novos. Os temas 
comuns são a valorização da 
amizade, valores fraternais e 
familiares.
Exemplos : Doraemon, Bey-
blade, Hamtaro
Gêneros e subgêneros são: 
Slice of Life, Aniparô, Vida escolar, Harem, Sci-Fi, Comédia, Horror , 
Romance, Western, Guerra, Sh-ounen-ai, Bishounen, Shoujo-ai, Bishou-
jo, Kemono, Mecha, Ecchi, Hentai, Gender Blender, Gore, Futanari entre 
outros. Nas proximas edições falaremos deles.
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S e r i a d o s
Você precisa ver essas séries logo!
São várias séries lançadas anualmente, e são várias coisas esperando você para fazê-las. É im-
possível ver tudo ou ter conhecimento de todas séries boas que andam por aí, por esse motivo 
criamos essa secção para recomendar algumas séries que possam ter escapado do seu radar ou 
que não assististe por um motivo errado. Você devia assistir essas séries:

Orphan Black 

Gênero: Ficção científica, Drama, Suspense, Biopunk
Temporadas: 5 (50 episódios)
Estado: Finalizada (2013-2017).
Resumo: Orphan Black fala sobre clonagem humana, le-
vantando questões morais, éticas e seus efeitos sobre questões 
de identidade pessoal, foi criada por Graeme Manson e John 
Fawcett e é estrelada por Tatiana Maslany, que interpreta 
vários personagens idênticas (clones) e ela faz isso muito bem, 
entrando perfeitamente no papel do personagem que você se 
esquece que é a mesma atriz interpretando o seu personagem 
preferido e o “odiado”. 

A série centra-se em Sarah Manning, que após testemunhar um suicídio de uma mulher super 
parecida com ela, assume a sua identidade para furtar seus pertences e viver uma vida feliz 
com Felix (irmão adoptivo) e sua filha Kira (não Light Yagami), de 7 anos. Mas ao invés de 
recomeçar uma nova vida feliz, ela acaba iniciando uma jornada de caça as bruxas e alargando a 
família. 

Curiosidades: 

• Existe um remake Japonês estreado no dia 02 de Dezembro de 2017, intitulado Orphan Black: 
Seven Genes (Ofan Burraku: Nanatsu No Idenshi)
• Teve uma optima recepção, venceu o premio de “melhor série dramática pela Ewy Award e 

muitos outros premios foram conquistados nas categorias, progama mais subestimado, mel-
hor atriz, melhor atriz de série dramatica, melhor actuação...

• Tatiana Maslany venceu premios na categoria “Melhor” de Critics Choice Television Award. 
• A consultora que ajudou com os termos científicos chama-se Cosima Herter.
• Para filmar as cenas que juntavam as clones principais eram necessárias em média 17h .

Motivos para ver: 

1 - É uma série de ficção 
totalmente imprevisível que 
não possui roteiros clichês, e 
se você não ama sci-fi não há 
problema nisso, a série tem 
muito a oferecer pra toda gen-
te, apenas assista. E a propósi-
to ela começa com uma cena 
muito impactante e deixa um 
mistério no ar.

2 - Uma atriz (Tatiana Masla-
ny), interpretando vários 
personagens perfeitamente, 
cada personagem é unico, 
desde sotaque, personalidade, 
expressões, postura e uma 
série de coisas. Se ninguém te 
dissesse que é mesma actriz, 

certamente você acharia que 
são gêmeas ou talvez clones 
reais. 

3 - Dez episódios por tempo-
rada, séries assim são desen-
volvidas duma forma rápida, 
sem enrolação, e sem nada de 
ficar prolongando as histórias 
por vários episódios, essa 
série não quebrou essa fama.

4 - Você vai amar as seestraas 
“sisters” da 322d02(Hele-
na), a selvagem Ucraniana 
de sotaque maravilhoso, e 
sendo essa uma revista geek, 
acredito que você vai gostar 
da 324b21(Cosima Niehaus), 
uma geek e nerd das ciências 
que manda bem na biologia. 

Se você não amar elas tem 
muitas outras, a MK, Alyson, 
a Sarah, Rachel etc.

5 - Tem um final incrivel, 
muitas séries costumam pecar 
bem no fim, estragando todo 
o show que nos proporciona-
ram por vários anos. Queria 
tanto falar sobre o final mas 
só posso dizer que você vai se 
perguntar como eles fizeram 
aquilo? Mas como qualquer 
outra série essa também tem 
seus altos e baixos é obvio, 
só que nesta os baixos duram 
pouco tempo. 
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S e r i a d o s
Black Mirror
 
Gênero : Ficção científica, Sátira, Antologia, Thriller psicológico
Temporadas: 4 (18 episódios + 1 especial)
Estado: Em andamento (2011 - presente).
Resumo: Black Mirror é centrada em temas obscuros e satíricos 
que examinam a sociedade moderna, particularmente a respeito das 
consequências imprevistas das novas tecnologias, foi criada por Char-
lie Brooker e é estrelada por actores diferentes a cada episódio. Os 
episódios são trabalhos autônomos que geralmente passam em um 
presente alternativo ou futuro próximo. 
“Se a tecnologia é como uma droga – e ela parece com uma droga – 
quais são precisamente os efeitos colaterais? Essa área entre o prazer e 
o desconforto é onde Black Mirror, minha nova série dramática, está 

situada. O “espelho negro” do título é aquele que você irá encontrar em cada parede, em cada mesa, na 
palma de cada mão: a fria e brilhante tela de uma TV, monitor, smartphone.”

Motivos para ver: 

Poucos episódios por temporada, 
a 1ª e a 2ª temporada só tem 3 
episódios, a 3ª e a 4ª tem o dobro 
de episódios, ou seja, 6 episódios 
por temporada. 
Como costumo dizer séries assim 
são desenvolvidas duma forma 
rápida, sem enrolação, e essa série 
não quebrou essa fama.

Cada episódio é um caso. “Como 
assim, odeio séries assim”, calma, 
você vai amar essa, apesar de 

cada episódio ter um elenco 
e história diferente está tudo 
conectado através da mensagem 
passada pela série. 
Os episódios abordam temas 
como ciúmes, amor, sobrevivên-
cia, dentre outros.

A cada episódio você não saberá 
que tipo de emoção sentir, encan-
to, angústia, desconforto, trauma 
pós episódio, cada final de episó-
dio te fará reflectir sobre muita 
coisa na sua vida, seus actos, con-
dutas, e tudo envolve tecnologia.

Black Mirror te fará pensar quem 
está por trás deste espelho negro, 
quem comanda toda essa tec-
nologia, qual a real intenção de 
quem nos disponibiliza ela?

A série não é apenas sobre tec-
nologias avançadas, é sobre o ser 
humano também. 
Ela mostra dum jeito mais real-
istíco possível como uma mistura 
de tecnologia avançada, melhores 
e piores sentimentos do homem 
podem afectar nossas vidas.

Curiosidades: 

O nome Black Mirror “espelho negro” faz referência as telas dos celulares, tablets, computadores e Tv’s .

A primeira temporada teve boa recepção, foi aclamada como inovadora, chocante e diferente de tudo 
que você já viu ou possa imaginar. Ganhou prêmio de “Melhor filme/minissérie da tv” no International 
Emmy Awards.

Charlie Brooker anunciou uma série de livros baseados em Black Mirror, que apresentarão histórias novas 
e originais. O primeiro livro foi lançado em novembro de 2018

No final do ano passado (28-12-2018) foi lançado um filme intitulado Bandersnatch, escrito por Charlie 
Brooker e dirigido por David Slade.

The entire history of you (S01E03), ganhará uma adaptação cinematográfica. Um filme produzido pela 
empresa do Robert Downey Jr.(Homem de Ferro)
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N° Título Gênero T e m p o -
rada Data

01 The Gifted Acção, Aventura, Drama S02 01 de Janeiro

02 Criminal Minds Policial, Acção, Thriller S14 02 de Janeiro

03 Gotham Drama, Policial S05 3 de Janeiro

04 The Big Bang Theory Comédia S12 03 de Janeiro

05 The Blacklist Drama, Policial, Suspense S06 3 de Janeiro

06 Young Sheldon Sitcom S02 03 de Janeiro
07 Brooklyn Nine-Nine Comédia, Policial S06 10 de Janeiro

08 Blindspot Drama, Acção, Thriller S04 11 de Janeiro

09 True Detective Drama Criminal, Mistério, Southern 
Gotic, Neo-noir

S03 13 de Janeiro

10 The Good Doctor  Drama médico ----------- 14 de Janeiro

11 The Flash Super-herói, Acção, Drama, Sci-Fi S05 15 de Janeiro

12 Supernatural Terror, Fantasia, Aventura, 
Mistério, Acção, Drama

S14 17 de Janeiro

13 Grey’s Anatomy Drama médico & romântico, 
comédia dramática

S15 17 de Janeiro

14 How to Get Away With 
Murder

Drama, mistério, Thriller S05 17 de Janeiro

15 Crazy Ex-Girlfriend  Comédia Romântica, Humor Ne-
gro, Musical

S04 18 de Janeiro

16 Star Trek: Discovery Drama, Sci-Fi S02 18 de Janeiro

17 Supergirl Super-herói, Acção, Aventura S04  20 de Janeiro

18 Black Lightning  Super-Herói, Drama, Acção S02 21 de Janeiro

19 The Umbrella Academy Super-Herói, Acção S01 15 de Fevereiro
20 The Walking Dead  Terror, Drama, Apocalipse Zumbi S09 10 de Fevereiro

21 American Gods  Drama, Fantasia S02 10 de Março

22 Game Of Thrones  Fantasia, Drama em série S08 Abril

23 Legends of Tomorrow Super-herói, Acção, Aventura, Dra-
ma, Sci-Fi, Fantasia

S04 Abril

24 Marvel’s Agent of Shield  Acção, Aventura, Drama, Sci-Fi S06 Junho

25 Stranger Things Drama de época, Sci-Fi, Terror, 
Sobrenatural

S03  04 de Julho

26 Mr. Robot Drama, Thriller tecnológico & 
Psicológico

S04 --------

27 Watchmen Super-herói, Drama S01 -------
28 The 100 Acção, Drama, Distópico, Sci-Fi, 

Pós apocalipto
S06 -------

29 Izombie Comédia dramática, terror, crime S05 -------
30 Killjoys Drama, Aventura, Space Opera S04 -------

Top 30 s éries para ver em 2019
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Dizem por ai que tudo que é ruim dura pouco, aliás, dura muito, pensando bem acho que o dit-
ado não é assim. Mas o facto é que essas séries chegaram ao fim e sentiremos falta de algumas 
(algumas não),  mas querendo como não temos que dizer adeus por mais que seja triste (não tão 
triste quanto o  cancelamento das séries da Marvel ano passado).

S éries que acabam em 2019

S e r i a d o s

Game of Thrones  (8ª tempo-
rada) - HBO

No topo da lista encontra-se a 
febre mundial,  chega ao fim 
com a sua oitava temporada 
que terá apenas seis episódios. 
Todos os fãs sabem que série 
é baseada nos best-sellers de 
George R.R. Martin e a série já 
ultrapassou a história dos liv-
ros, a produção bateu vários 
recordes de público, além de 
ser a série com maior número 
de prêmios Emmy da história. 

GOT termina, mas a saga con-
tinua – a HBO está a desen-
volver vários spinoffs da série 
para os orfãos da série.

Mr. Robot (4ª temporada) - 
USA

Estrelada por Rami Malek (El-
liot) e criada por Sam Esmail, 
Mr. Robot chega ao fim na sua 
quarta temporada. 

The Big Bang Theory (12ª 
temporada) - CBS

No ar desde 2007, chega ao 
fim após 12 anos de sucesso. 
Quando falamos de comédia 
inteligente, TBBT é a série. 

As viúvas da série poderão 
continuar acompanhando o 
universo da série com Young 
Sheldon, spin-off que conta a 
infância de Sheldon Cooper.

Gotham (5ª temporada) - 
FOX

A história é um prequel de 
Batman e mostra a origem de 
Gotham City. Após a 4ª tem-
porada sofrer uma queda de 
quase 30% na audiência em 
relação à anterior a emissora 
decretou o fim da jornada 
para o nosso pequeno Bat-
man, bem, talvez esse não 
seja o motivo principal, mas 
tambem tem um certo peso. 
Foi anunciado que o jovem 
Bruce Wayne finalmente se 
transformará em Batman, es-
pero ver o Batman de verdade 
e não um final iual a  Small-
vile.

iZombie (5ª temporada) -The 
CW

Baseada nos quadrinhos da 
DC, a comédia de Rob Thom-
as estrelada por Rose McIver 
já foi uma das principais e 
mais elogiada das séries da 
mid-season do canal CW.
iZombie acompanha Olivia 
Moore, uma residente médica 
que tem sua vida completa-
mente mapeada, até compare-
cer a uma festa que, inespera-
damente, se transforma em 
um banquete de zumbis. 
Agora, fazendo parte do 
grupo dos mortos-vivos, Liv 
se esforça ao máximo para 
se misturar e parecer o mais 
humana possível. Para se 
alimentar, a garota passa a 
trabalhar no necrotério de 
Seattle.

Aquela parte do  meu cerebro 
esta cocando de tanta ansie-
dade, qual sera o destino da 
Evil Corp, quem assumira o 
controle da temporada final, o 
Mr. Robot ou o Elliot?
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Geek Verso recomenda esses quadrinhos 

Olhando para a lista de 
animações futuras, onde 

temos Reinado dos Super-
men que é baseada na Hq do 
Superman do arco intitulado 
“A morte e o Retorno de 
Superman”, essa é uma boa 
altura para voltar um pou-
co no tempo e ler esse arco 
maravillhoso.

Caso não tenhas lido ainda, 
não existem muitos motivos 
para isso a não ser o facto 
de as animações não adapta-
rem todo conteúdo presente 
na obra original.

Best 
Choice    
Situada em Laulane,  Q.51, Casa n°32, Maputo

Nossa missão é garantir a excelência na qualidade de produ-
tos e serviços prestados. 
Para mais informações a respeito dos nossos poderá entrar 
em contacto através dos seguintes contactos:

 ☻84 761 7449

  ♦ bestchoiceforyou@gmail.com

Para publicar a sua marca en-
tre em contacto com a gente.

Ainda este ano teremos uma 
animação do morcego, intit-
ulada Batman: Silêncio, que 
será uma adaptação da Hq do 
mesmo nome.

A HQ Batman: Hush foi uma 
série de 12 edições publica-
das entre 2002-2003.

Leia à seguir uma história 
do contador de histórias. 

Para enviar-nos a sua 
história entre em contacto 
conosco através dos con-
tactos no fim da revista, ou 
através dos contactos dis-
poníveis no nosso site.

Para comentar a história ou 
a revista, acesse o nosso 
site.

4U
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O contador de histórias Naquele dia o céu se abriu, era uma vista maravilhosa e ao 
mesmo tempo assustadora. Toda gente estava anestesiada 

e olhando para o céu como se estivessem hipnotisados, eu era o 
único consciente e vendo criaturas descendo do céu reluzente. 

Tentei despertar alguns deles, mas apenas dois em dez 
despertavam e o caos se instalava duma forma tão rápida que 
parecia que o mundo acabaria nos próximos minutos.

De repente uma criatura meio humana com asas apareceu e 
dirigiu-se directo as criaturas caindo do céu. Foi ai que as cria-
turas começaram a atacar ele, e ele reagiu a altura derrubando 
alguns que caiam na terra sem vida.  
Era uma espécie de seres bonitos demais para ser batedores. 

Em todos filmes de ficção que tenho assistido, essas criaturas 
eram nogentas que você nem se importaria com a vida delas. 
Afinal de contas foram criadas para conquistar ou fracassar.
     
Mas essa realidade era diferente e ele continuava derruban-
do eles a uma velocidade incrível, usando um tipo de arma 
que nunca tinha visto, foi quando de repente a luz ficou ainda 
mais brilhante e um ser com o dobro de tamanho das criaturas 
abatidas surgiu, e num so golpe derrubou o nosso protector 
voador que caiu na terra sem o braço que empunhava a sua 
arma. Corri até lá para ver se ajudava e ela parecia ter sido devorada por lobos e ainda assim 
respirava e emitia uma aura assustadora a sua volta, aparentemente pronta para mais uma 
batalha. 
    Deu um salto que deixou o chão todo quebrado como se um objecto gigantesco tivesse caído 
ali, e quando olhei para o céu, ela estava caindo aos pedaços... Fiquei paralisado, mal conseguia 
conseguia me mexer, a criatura gigantesca caminhava em minha direcção a passos bem largos. 

Uma conto de Singelo Dux
Conto ficcional

Esse é o meu fim. – pensei
    De repente ouvi uma voz 
gritando meu nome, era a voz 
da minha mãe.
- Dom, acorda. Acorda Dom, 
estás atrasado. 
- Me ajude, ele vai me esmagar! 
– Gritei todo assustado.
- Hey, do que você esta fa-
lando! – Perguntou a minha 
mãe.

Daí abri os olhos, olhei para 
todos os lados ainda assustado. A julgar pelo olhar da 
minha mãe parecia estar diante de um louco, foi quando 
percebi que aquilo era um sonho, eu estava no meu quar-
to, fiquei relaxado. 
- Que alívio. – Susurrei
- Do que você está falando, que cara foi aquela a bocado, 
acorda logo você está atrasado.

Antes que eu dissesse tudo bem, tudo começou a girar e o chão estava todo 
tremendo. Minha mãe não estava lá, ouvia vozes gritando, acorda mano, que 
gritaria é essa. Derrepente despertei, e eu estava em um chapa.
- Tente não dormir de novo, você assustou todos passageiros com seus gritos. 
– disse o cobrador.
- Desculpa pessoal. 
Ainda estava assustado, e pensando o que foi aquele sonho. Olhei pela jane-
la do chapa e percebi que tinhamos acabado de passar de alguma rotunda 
e umas covas, isso explica a tremedeira do chão e tudo girando, talvez não. 
Sinto como se tudo aquilo fosse real, não deve ter sido apenas um sonho...

Continua....
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Históras, Lendas & Mitos - Uma página de história nacional

Há muito, muito tempo, antes dos nossos pais e avós nascerem, havia um império chamado 
império de gaza, situado na zona sul de Moçambique, que entre 1885 a 28 de Dezembro de 

1895 foi reinado por Ngungunhane (Leão de Gaza).
O império de Gaza foi fundado por Sochangane (Manukuse), no seu auge se estendia do rio 

Incomati (no sul), e do Oceano Índico (no leste), até aos rios Zambeze e Save (no norte). Manukuse 
controlava uma população de mais de 500.000 habitantes. Após a sua morte em 1858, houve uma 
guerra pela sucessão entre dois herdeiros do fundador do império, mas com o apoio das autori-
dades portuguesas, Muzila conquistou o poder.  Porém, também a sua sucessão foi problemática. 

Ngungunhane tomou o poder alguns meses antes da Con-
ferência de Berlim (1884-85), onde as nações europeias dividi-
ram literalmente África entre si.  Face ao crescente interesse da 
Grã-Bretanha e da Alemanha pelos territórios moçambicanos, 
Portugal sentiu uma pressão crescente para impor definitiva-
mente o seu poder e suprimir o Império de Gaza. 

Percebendo as rivalidades entre os países europeus, Ngungun-
hane tirou vantagem e durante anos jogou diplomaticamente 
com diferentes potências, nomeadamente a Grã-Bretanha e Por-
tugal.

No início de 1895, António 
Eanes, Alto Comissário para 
Moçambique, ordenou uma 
ofensiva militar contra Ngun-
gunhane, que naquela época 
já havia perdido a lealdade 
de muitos dos seus súbditos. 
Depois das batalhas em Coolela e Mandlakasi, Ngungunhane fugiu para Chaimite, província de 
Gaza, a aldeia sagrada do império onde o seu avô estava enterrado. A 28 de dezembro de 1895, 
o "Leão de Gaza" foi preso por Mouzinho de Albuquerque, o governador português do distrito 
militar de Gaza. Deportado para a capital portuguesa, Ngungunhane  e a sua comitiva foram 
expostos à curiosidade popular. Cruzaram Lisboa numa jaula antes de serem exibidos no Jar-
dim Botânico de Belém.

Ngungunhane passou o resto da sua vida no exílio em Portugal. Aprendeu a ler e escrever e foi 
convertido à força ao cristianismo e batizado com o nome de Reinaldo Frederico Gungunhana. 
Ele morreu vítima de hemorragia cerebral, a 23 de dezembro de 1906.

Samora Machel pediu, na época, ao seu homólogo português o retorno das ossadas de Ngun-
gunhane à sua pátria. O processo foi moroso e dada a impossibilidade de encontrar os restos 
mortais foi recolhido simbolicamente um punhado de terra no cemitério dos Açores. A urna foi 
enviada para Maputo em 15 de junho 1985, por altura do décimo aniversário da independência 
do país. 

Machel queria um herói para promover a unidade nacional. Mas sendo Ngungunhane uma fig-
ura controversa, amada por uns e odiada por outros, não cumpriu esse objetivo, tendo acabado 
por ser esquecido mais uma vez, demasiado esquecido, na opinião de alguns. 
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“O reinado de Ngungunhane coincidiu com o momento alto do 
interesse europeu pelo continente africano. O Imperador provou ser 
um diplomata hábil, pois soube tirar partido daquilo que eram as 
forças internas. A maneira como ele usou a influências das diferentes 
potências colonais, como ele jogou com Inglaterra e Portugal e fazen-
do alianças que depois eram renegociadas. Acho que ele tinha uma 
astúcia enorme em relação à gestão do poder” – Mia Couto

Factos & Curiosidades

A história de Ngungunhane já foi ficcionada por Ungulani Ba 
ka Khosa (“Ualalapi”) e Mia Couto (“Mulheres de Cinza”, 
parte de uma trilogia sobre o imperador de Gaza). 

A cineasta Moçambicana Diana Manhiça, em 2014, fez uma 
exposição em homenagem a esse homem. 

No cinema, em 1953, o filme “Chaimite”, de Jorge Brum do 
Canto, trouxe uma parte da história do imperador. 

A cineasta moçambicana Yara Costa Pereira pretende resgatar uma parte da história de Ngu-
ngunhane e transformar em documentário. “Depois da deportação, nos Açores, Ngungunhane fez 
família. Quero resgatar a parte humana deste acontecimento”.

Figuras proeminentes da política moçambicana surgiram na província de Gaza de Ngungun-
hane.

Eduardo Mondlane, co-fun-
dador e primeiro presidente 
da FRELIMO.

Samora Machel, primeiro 
presidente de Moçambique.

Joaquim Chissano, segundo 
presidentes de Moçambique.

A Geek Verso,
Deseja a todos vocês um Feliz dia dos heróis Moçambicanos

Fontes: 
 Deutsche Welle (www.dw.com) 
  - Ngungunhane, o rei moçambicano que lutou contra a ocupação portuguesa

 Jornal Notícias (www.jornalnoticias.co.mz) 
  – Ngungunhane – Recordar o imperador
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