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DA FALTA DE JUÍZO  
E OUTRAS PANDEMIAS

UMA NOTA INTRODUTÓRIA

Esta história foi imaginada e escrita há mais de um ano. Encontrei o Miguel Jorge na apresentação d’”O Outro 

Lado de Z”, do Nuno Duarte e da Mosi, e o Miguel propôs-me escrever uma BD para aquele que seria o próximo 

número do Apocryphus, subordinada ao tema “Monstro”. 15 minutos depois, à mesa de um café, eu contava ao 

Miguel o que acabara de me surgir na cabeça.

Desde então, surgiu uma pandemia mundial e a procura de uma nova vacina tornou-se urgência máxima; gente 

da ciência trabalha nesse sentido e alerta para os cuidados a ter para evitar o contágio, os seus esforços tantas 

vezes afogados por teóricos da conspiração que tecem novas fábulas, e por políticos em campanha eleitoral que 

prometem curas como quem arremessa rolos de papel higiénico a uma comunidade abalada. O mundo mudou 

tornando-se mais igual a si mesmo: um paradoxo humano.

Tive a sorte de poder contar com o talentosíssimo Filipe Coelho para ilustrar este conto. O Filipe desenhou-o 

 já em plena pandemia, e chegámos a considerar modificar ligeiramente a história de maneira a melhor retratar 

os tempos actuais. Cedo percebemos que não era necessária qualquer modificação: a realidade encarregou-se 

de vir ao nosso encontro. Simpático da parte dela. Mas era escusado.

A faltar fica a intervenção de uma protagonista geriátrica que ponha ordem nesta mexurufada. Enfim: o ano 

ainda não acabou. É cruzar os dedos.

A publicação do Apocryphus, devido ao zeloso 2020 que teima em gorar expectativas, ficou adiada para  

outras núpcias. Achámos por bem, no entanto, disponibilizar online esta história, numa antevisão do muito que 

poderão encontrar quando o volume completo - uma antologia que conta com os trabalhos de diversos autores 

e artistas - vir a luz do dia.

Quem diria que, nesta altura, estaríamos a viver uma situação tão surreal?

Bem - nós, pelos vistos.

Lede e diverti-vos. Queremos crer que melhores tempos virão. Juízo.

Filipe Homem Fonseca

www.apocryphusproject.com

MIGHELL
P U B L I S H I N G
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MIGUEL
DEVENEZA
RUIVO
ARTISTA DE CAPA
ENTREVISTA POR ROGÉRIO RIBEIRO

Os mundos de fantasia estiveram sempre presentes na minha vida, 

através de jogos, livros e filmes, como escape e lazer. Durante a pas-

sagem pelo ensino secundário, sentia que faltava qualquer coisa no 

meu dia-a-dia. Nunca fui um aluno particularmente brilhante, e o que 

motivava os meus colegas não me dava particular vontade. Eu tinha 

necessidade de ir para a loja de geekices e ver mais malta interessada 

em bonecos de modelismo, jogos de estratégia e coisas desse género. 

As aulas, como devem calcular, eram passadas a rabiscar. Isso tam-

bém acabava por ser uma maneira de focar a minha atenção no que 

me estavam a tentar ensinar. 

Nessa altura questionava-me sobre o que é que iria fazer com a minha 

vida, quem é que eu queria ser? Lembro-me de pensar “Quando era 

miúdo gostava de desenhar, podia ser isso…” e assim comecei lenta-

mente a ligar os mundos fantásticos dos meus hobbies, em que o de-

senho estava presente, com o que queria fazer. Diga-se que eu nunca 

apresentei um talento natural para desenhar o que quer que fosse. 

Posso dizer que todo o meu percurso até agora tem sido uma desco-

berta de uma forma de estar mais autêntica e fiel. Creio que o objeti-

vo seja algo como disse o escritor de comics Mark Waid: “Eu cresci a 

ler comics, era o meu hobby e era uma coisa que fazia em férias. Hoje 

levanto-me e faço o meu hobby, eu vivo de férias”. Obviamente que, ao 

fazermos algo comercialmente, acabamos por ter de aderir a certas 

constrições (que não são más, apenas necessárias).

Mais tarde percebi que a fantasia é apenas uma linguagem para 

comunicar com as pessoas e faz-me pensar no potencial e nas  

mensagens que poderei vir a comunicar com este meio e com as mi-

nhas imagens.

Gosto bastante dos anuais da Spectrum, onde podemos ver uma pa-

nóplia de ilustradores, dos quais tenho preferência por Justin Gerard 

ou Paul Bonner. Leio poucas coisas de fantasia, mas claro fui introdu-

zido ao Senhor dos Anéis quando saíram os filmes e o Hobbit conti-

nua a ser um dos meus livros preferidos, se bem que li o SdA uns anos 

mais tarde e gostei imenso. 

Dragon Ball, Pokemon e Harry Potter foram massivos para mim. O pri-

meiro, foi sem dúvida o primeiro vício, desde imagens coladas na parede, 

a cartas colecionáveis, jogos de consola (dos meus amigos), adorava  o  

Miguel de Veneza Ruivo é um ilustrador versátil, que dota as suas ilustrações, onde os animais estão omnipresen-
tes, de tons oníricos. Divagou pelas Ciências, Arquitectura, Design Gráfico, até encontrar porto seguro na Ilustra-
ção. Vive em Coimbra, de onde observa os mais ínfimos detalhes quotidianos da Vida, e onde aceitou o desafio de 
ilustrar a presente Apocryphus.
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mundo dos super sayyian. O segundo, foi um vício que acho que con-

tribuiu imenso para o meu gosto e curiosidade sobre animais, pois os 

primeiros pokemons são baseados neles. Em relação ao feiticeiro, a 

minha mãe foi inteligente e percebeu que eu gostava destes mundos 

e então num esforço para me fazer ler mais comprou-me o primeiro 

livro and I was hooked! Acho que teve um peso, na altura, porque me 

permitiu visualizar tudo na minha cabeça sem a ajuda pictórica de 

filmes, ao contrário do que tinha acontecido com o Tolkien. 

Outra grande influência foi o Warcraft 3 da Blizzard. Antes do 

jogo sair, eu ia todos os dias ao site ver as unidades, os desenhos de 

concept. Foi aí que percebi que se podia fazer uma vida a desenhar. 

Samwise Didier foi um dos meus primeiros art crushes. Mais recen-

temente, posso dizer que o estúdio de animação Tonko House é uma 

influência bastante grande pelo seu uso da cor e luz e pela diversida-

de de ambientes que conseguem criar para comunicar uma emoção. 

Acabei de me aperceber que em praticamente todas as coisas que 

mencionei os animais estão presentes…

Creio que por esta altura consigo dizer seguramente que sempre tive 

um interesse particular por animais, e de alguma maneira foi natural 

desenhá-los. Em relação às minhas ilustrações, acho que acaba por 

ser uma ferramenta de caricatura. Expressões e acções humanas 

em animais são interessantes e inesperadas, conferindo um espelho 

para o observador. Seja na felicidade de tocar um instrumento musi-

cal, seja na avareza de uma tartaruga.

A minha teoria é que projectamos a nossa linguagem para os 

animais. Acho que é por isso que tendencialmente quando um 

gato está com as pupilas megadilata-

das e orelhas para cima nós achamos 

fofinho mas na verdade ele está pres-

tes a atacar-nos os olhos. 

Quando foi altura de fazer a tese de 

mestrado, tinha de escolher um pro-

jecto. Das variadas aulas que tive, as de 

desenho científico foram as que me inte-

ressaram mais, por duas razões. Uma era 

o foco nas técnicas de desenho e pintura, 

desde o scratchboard à pintura em agua-

rela, e a outra era o foco de estudo ser no 

mundo natural. Acho também que o meu 

background em ciências, em particular 

ciências naturais, teve a ver com isso, assim como viver numa cidade 

como Coimbra onde estou constantemente rodeado de natureza.

Sobre “A Bear with a Pencil”, essa afirmação vem do mesmo sítio 

onde crio os meus personagens. Fisicamente, tenho cabelo comprido 

e volta e meia deixo a barba crescer bastante. Nos dias em que o tra-

balho exige muitas horas sentado, e a coisa não está a correr muito 

bem, fico um bocado rabugento. Portanto, esse urso acaba por ser 

uma personificação ou alter-ego de uma faceta minha, e é só mais 

uma personagem que criei como as outras que podem ver no meu 

portefólio. Já para não falar que é engraçado imaginar um urso de-

bruçado sobre uma mesa ou ao computador, torna a cena hilariante.

Em relação à capa desta Apocryphus confesso que sou capaz de ter 

interpretado o tema muito lite-

ralmente, mas queria conceber 

uma peça onde a criatura fosse 

vista como se estivesse a ser 

observada no seu ambiente 

natural. Uma espécie de Na-

tional Geographic mitológico, 

com um bicho com diferentes 

personalidades representado 

por diferentes cores. Muitos 

animais possuem diferentes 

colorações de pelo, con-
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forme a estação do ano, e achei que seria um pormenor interessante 

(conjuntamente com os designs diferentes) para evidenciar o facto 

que, tal como as pessoas, os animais possuem diferentes personali-

dades. Escolhi a Hidra porque gosto da mitologia grega e da sua vasta 

panóplia de criaturas e seres divinos. Nas minhas pesquisas, acabei 

por descobrir que um monstro costuma ser uma manifestação de 

uma faceta humana especifica, o medo, e que pode muitas vezes pa-

recer que estamos a ser atacados por vários ângulos. Além de que de-

senhar um réptil gigante com quatro pescoços compridos é só…fixe!

Quando era adolescente a minha mãe arrastava-me para museus e 

exposições de pintura e eu fazia um frete gigante ao ir. Tanto fui, que 

juntamente com as influências de concept art para jogos e animação, 

apanhei o gosto e agora estou em contato com o mundo da pintura 

frequentemente. Gosto de pintores que usem bem a cor e criem uma 

atmosférica romântica, entre os quais J.M.W Turner é um favorito. O 

conseguir comunicar uma emoção através de uma ilustração apre-

senta um desafio difícil e bastante interessante pela variedade de 

elementos que temos de conjugar para o fazer. 

No meu dia-a-dia trabalho como ilustrador digital para a empresa 

Anyforms, e apesar de não ser tão frequente como gostava, uso o ske-

tchbook para fazer uma pausa dos ecrãs, para socializar com outros 

amigos ilustradores e para gerar novas ideias para peças pessoais. 

Além de que eu sempre pensei e insistia em ser um ilustrador tradi-

cional, que pintaria a aguarela, mas o meu percurso não me facilitou 

o acesso a uma aprendizagem mais rigorosa no que toca a metodolo-

gia de pintura (nem de desenho já que estamos a falar nisso). Então 

olhei para o digital também como uma forma de aprendizagem eco-

nomicamente mais acessível sobre desenho e pintura. 

O meu objectivo técnico sempre foi criar algo imaginário de forma 

credível, ou seja a pessoa que vê o desenho tem de acreditar que aqui-

lo que lá está poderá existir. Uso muito os animais como influência 

em termos estéticos, pois existem coisas muito normais e exóticas 

mesmo debaixo dos nossos olhos. Ora uma das coisas que me dá mais 

prazer ao fazer uma ilustração ou desenho é mesmo criar esse senti-

do de ilusão 3D numa superfície plana. Para isso acontecer, é preciso 

observar a realidade de forma a conseguirmos retratar os efeitos de 

luz que afectam as várias superfícies e perceber quais os detalhes 

que podem conferir essas características ao desenho. Desde efeitos 

de luz, cores, sombras, luzes reflectidas e texturas, tudo são ferra-

mentas que podem ser utilizadas para atingir esse objectivo. 
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Já para não falar que ao tentarmos representar a realidade, na ver-

dade estamos só a descobrir como é que a podemos representar de 

um modo eficaz e claro. Por exemplo, um animal não possui o mesmo 

tipo de pelos ou penas pelo corpo todo e ao estarmos sensibilizados 

para isso podemos criar variações nas nossas criaturas que podem 

dar-lhes maior interesse visual. É possível que, como artistas, não 

passamos de um filtro e as coisas acabam por ficar um pouco mais 

estilizadas, não se trata de fotorealismo, mas sim de curiosidade e in-

tegração de um pouco do mundo real na arte, um pouco como faziam 

os pintores clássicos. 

A minha arte urbana foram apenas os meus primeiros trabalhos pro-

fissionais e que, curiosamente, são o começo de eu me aperceber de 

que temas e conteúdo naturalmente viria a desenhar. Tive a proposta 

de desenhar uma parede de um bar em Coimbra (Aqui Base Tango) e 

depois mais tarde pintei a parede do mercado municipal da mesma 

cidade. Bons tempos!

Já fiz algumas coisas com o intuito de uma espécie de terapia. Por 

exemplo, o projecto Guardiões, onde cada uma das personagens re-

presentava uma característica que eu gostaria de relembrar aos com-

pradores das respectivas prints. Usei o meu conhecimento de avifau-

na para criar o Guardião da Fé (pisco de peito ruivo), o Guardião da 

Magia (guarda-rios) e o Guardião da Natureza (uma estrelinha real). 

Este projecto assentava na premissa de que arte é terapia, um con-

ceito introduzido pelo filósofo Alain de Botton. Foi um conjunto de 

imagens pequeno e interessante com resultados surpreendentes.

Não sei se irei enveredar por algo do género no futuro, mas com 

certeza que gostaria de criar algo mais permanente. Apesar de sen-

tir que tenho o que é preciso para criar algo duradouro e bastante 

interessante, acho que essa coisa ainda se encontra em processo de 

maturação enquanto continuo a ler sobre vários temas diferentes de 

áreas como psicologia, ciência, entre outros.
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I G N O RÂN C I A
A r g u m e n t o :  F I L I P E  H O M E M  F O N S E C A

A r t e :  F I L I P E  C O E L H O
L e g e n d a g e m :  M I G U E L  J O R G E
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Nasceu em Lisboa, em 1974. É argumentista, dramaturgo, escritor, 

humorista, músico e realizador. Autor e co-autor de séries de 

televisão, peças de teatro, rubricas de rádio, documentários  

 e filmes, tais como Herman Enciclopédia, Contra Informação, 

Conversa da Treta, Paraíso Filmes, Bocage, Azul a Cores, Curiua-Catu, 

Submersos, Aqui Tão Longe, 1986, Patrulha da Noite e O Mundo Não 
Acaba Assim.

Tem vários contos publicados, como O Festival, na Antologia de 

Ficção Científica Fantasporto, e Os Que Nunca Esquecemos, no 

Histórias de Terror MotelX;  e dois livros de poesia editados, conta 
gotas e e enquanto espero que me arranjem o esquentador penso em 
como será a vida depois do sol explodir.

Assinou três romances: Se não podes juntar-te a eles, vence-os,  

Há sempre tempo para mais nada, e A Imortal da Graça.

Ávido leitor e colecionador de Banda Desenhada, Ignorância é a 

sua estreia como autor neste meio, onde conta com a monstruosa 

Arte de Filipe Coelho.

Filipe Coelho é um ilustrador algarvio nascido nos anos 80. 

Logo em criança encontrou no desenho o seu maior hobbie, que 

ao longo dos anos foi-se aprimorando até começar a fazer parte 

fundamental da sua vida. Como leitor, os primeiros contactos 

com a banda desenhada surgem com as publicações da Disney, 

a Turma da Mónica e mais tarde com a Marvel e DC, que ainda 

hoje exercem enorme influência no seu traço. Com formação 

académica em Design de Comunicação, formação em pintura e o 

gosto pelo “storytelling” do cinema e da banda desenhada, o autor 

molda o seu processo de trabalho e visual gráfico nas mais diversas 

vertentes da expressão artística e narrativa visual sempre em 

torno do elemento fundamental da sua arte, que é na sua forma 

mais pura, o desenho.

F I L I P E  HOMEM FONSECA
instagram.com/salvoerro
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F I L I P E  COELHO
instagram.com/warbunny84
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