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 0 – (tempo relativo aproximado em anos) 

  Primeiro contacto entre a Humanidade e seres extraterrestres. 

Dá-se em Tóquio, a maior e mais populosa cidade da altura. Os seres têm 
a aparência de alforrecas gigantes luminescentes e habitam em meio 
aquoso, em naves geracionais, escavadas em asteroides. São chamados 
pelos media de Aquontes. Após se verificar que as intenções dos 
alienígenas são pacíficas, os diversos países organizam comitivas de boas 
vindas. 

 

1 – Os aquontes encontram-se espalhados por toda a terra, não favorecendo 
nenhum povo. Tem-se agora a noção que os aquontes viajam pelo universo 
a velocidades sub-luminares, em busca de espécies inteligentes para 
trocas culturais. Inicia-se uma era de aceleração científica e técnica, que 
catalisa a exploração espacial. 

 

31 – Quase todos aquontes partem da Terra na nave em que chegaram em busca 
de novos mundos; menos de uma dezena de permanece na Terra. Os 
restantes aquontes que não foram na nave original, nem ficaram na Terra, 
juntam-se a uma tripulação de humanos e partem numa nova nave 
geracional conjunta, entretanto construída na cintura de asteroids. Missão: 
encontrar novas raças inteligentes. 

 

42 – Primeiras colónias autosuficientes instaladas em Marte. 

 

42 – Invasão Pahoehoente 

As maiores cidades do Mundo são devastadas num ataque relâmpago 



vindo do espaço. Naves em forma de cogumelo aterram, saindo delas uma 
nova espécie alienígena. São chamados de Pahoehoentes, devido aos 
seus corpos negros em forma de novelo couraçado fazerem lembrar a lava 
pahoehoe. 

É criada um exército conjunto a nível Mundial a que é chamado de União 
Planetária. Depressa se descobre que os invasores tentam preservar a 
habitabilidade do planeta, pelo que se especula que seja para essa função 
que o querem. 

 

49 – Vitória 

A União Planetária consegue pressionar as forças Pahoehoentes para fora 
da Terra. Os combates dão-se agora maioritariamente no espaço, ao 
mesmo tempo se conquistam os últimos redutos Pahoehoentes nos 
planetas do Sistema Solar. As grandes capitais e cidades da Terra estão 
em ruínas. 

 

50 – Um soldado de apelido Serralves alista-se no exército. 

 

53 – É dado como morto um dos melhores xenocientistas da União Planetária. 
Hashimoto desaparece na explosão da única nave-cogumelo capturada em 
toda a guerra, durante o seu trabalho de descodificação de tecnologia 
pahoehoente. 

 

64 – A União Planetária dá lugar à Aliança Humana, que une todos os povos 
humanos sob um único líder e único projecto. Os últimos Pahoehoentes 
são pressionados para lá de Urano. 

A primeira mega-cidade humana é inaugurada, como um exemplo para o 
futuro. 

É criado um tribunal especial para condenar os traidores da União 
Planetária e criminosos de guerra. 

 

65 – É criada a língua única pela Aliança Humana, para facilitar as 
comunicações. São delineadas as primeiras normas de homogeneização 
cultural e de preservação da raça. Começa uma era próspera para a 
Humanidade.  



 

67 – O presidente em funções é morto na confusão de um atentado à bomba 
falhado. O assassino nunca é encontrado. O chefe dos ministros é eleito 
nesse mesmo ano para ocupar o cargo de presidente. 

 

68- O tribunal especial alarga a sua área de actuação, perseguindo os traidores 
da Aliança Humana. São considerados traidores à Aliança todos aqueles 
que activamente se desviem normas de homogeneização, chamados agora 
de Valores da Aliança. São criadas cidades para educação dos dissidentes. 
A população em geral apoia as medidas. 

 

69 – Nascem oficialmente os primeiros humanos não-terrestres. 

 

71 – Ocorre um motim bem-sucedido numa das cidades de educação de 
dissidentes, que se declara uma Nação Livre. Correm boatos de um herói 
que se identifica como Comandante Serralves. Essas notícias são 
desvalorizadas nas cidades da Aliança. 

 

75 – Uma a uma, as cidades de educação de dissidentes são libertadas pelas 
Nações Livres. Os dissidentes libertados desapareceram. Rumores dizem 
que fundaram cidades para si. A Aliança Humana decide focar a sua 
atenção nos problemas nas colónias humanas em planetas extraterrestres, 
que exigem representatividade. Lançado o programa de apoio às colónias. 

 

76 – Após o falhanço no entendimento entre o governo da Aliança e as 
comissões de trabalhadores das colónias, surgem acções de luta violentas 
(manifestações violentas, greves, ataques) que não são comunicadas à 
população da Terra. 

As colónias são isoladas, sendo as entradas e saídas controladas. O 
programa de apoio é intensificado como meio da Aliança alicerçar a sua 
influência. 

 

78 – O controlo das colónias é passado de empresas pertencentes ao governo 
para o governo directamente, sendo os habitantes destas considerados 
cidadãos do planeta e não apenas trabalhadores emigrados da Terra. O 
programa de apoio, apesar de sofrer ataques de rebeldes, é bem recebido 



e permite a melhoria significativa da qualidade de vida nas colónias. 

 

88 – Os movimentos separatistas alcançam a vitória nas negociações, 
conquistando para as colónias direitos iguais às cidades terrestres (e.g. 
órgãos de soberania regionais, direito a terem o número de filhos que 
puderem suportar, livre circulação de produtos e bens, etc…deixam de ser 
colónias puramente de trabalho). 

A Terra é classificada de colónia, em igualdade com as restantes 
povoações no Sistema Solar. 

O Presidente da Aliança muda o governo para a órbita Terrestre. 

É iniciada a construção da Bastião, a maior nave da Aliança que servirá de 
Estado Maior itinerante. 

 

90 – A actividade dissidente aumenta em volume e efeitos. 

 Em retaliação, a Aliança descobre e ataca várias cidades livres, que são 
acusadas de conspiração contra a Humanidade. 

São conhecidos alguns dos líderes das auto-proclamadas Nações Livres, 
ao mesmo tempo que ressurgem os boatos acerca de um rebelde auto-
intitulado de Comandante Serralves. 

A Bastião é roubada pelas Nações Livres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Notas e conceitos adicionais 
Lista não extensiva e em actualização 

 

 

 

 

Tatuagem do Serralves 

 

O Comandante Serralves tem uma 
tatuagem que lhe cobre os braços em 
forma de labirinto, que é a parte visível de 
uma rede de máquinas feita de 
nanotecnologia pahoehoente roubada e 
adaptada ao organismo humano por 
Hashimoto. 

Serralves é o único individuo conhecido 
com esta tatuagem. 

A tatuagem é um canivete suíço 
tecnológico. Não só lhe permite gravar dados, som e imagem (que pode 
consultar directamente na retina), como emitir sinais que lhe permitam receber 
comunicações e ligar-se a sistemas. 

No entanto, a característica principal é a capacidade de armazenar todas as 
memórias e conhecimento do seu portador. Em caso de morte, a mente do 
Comandante é transferida automaticamente para um voluntário que previamente 
tenha concordado em submeter-se ao processo de lhe ser instalado uma 
tatuagem idêntica que fica invisível até ser activada. 

Juntamente com o surgimento da tatuagem, o receptáculo da mente de Serralves 
fica também com os olhos verdes (outra consequência visível da nanotecnologia) 
e morre, podendo as memórias deste ser acedidas pelo Comandante. A 
identidade destes indivíduos é secreta, nem o Comandante Serralves sabe. 

 

 

 

 

 



Maria (Nave) 

 

A Maria é uma nave roubada aos 
Pahoehoentes durante a guerra. Foi adaptada 
para ser pilotada por humanos. 

As naves humanas baseiam-se na força 
centrífuga para simularem a gravidade no 
espaço (ou seja, rodam a tal velocidade 
enquanto andam para a frente que as pessoas 
deixam de flutuar lá dentro), pelo que têm 
sempre simetria circular e o “chão” virado para 
o exterior. A Maria é capaz de produzir a sua 
própria gravidade, pelo que não roda e viagem 
“em pé” (como a nave do Star Trek). 

É a única nave capaz de viajar próximo (ou acima) da velocidade da luz, criando 
distorções no espaço através da gravidade, aproximando o destino do ponto de 
partida. 

A Maria, tal como as outras naves, consegue reentrar na atmosfera dos planetas, 
mas devido ao elevado custo e aparato de voltar ao espaço, utilizam-se 
elevadores espaciais retratáteis para levar a tripulação a terra firme. 

Dentro das naves não se costumam usar armas de fogo, com medo de danificar 
o veículo e provocar a morte imediata de todos os intervenientes. 

 

Aquontes 

 

Povo extraterrestre inteligente, pacífico e com 
uma cultura de partilha e viagem para o 
desconhecido. Viajam entre sistemas 
planetários, em enormes naves escavadas 
dentro de asteroides, que vão aumentando ao 
longo da viagem. A nave está cheia de água, 
uma vez que é neste ambiente em que 
sobrevivem.  

Comunicam através de bioluminescência. Têm 
cerca de 3 metros de altura, embora indivíduos 
mais velhos possam atingir tamanhos maiores. 

Chegaram à Terra em paz, promovendo o progresso científico, especialmente 
em termos de exploração espacial. 

Após alguns anos, voltaram a partir em busca de novas civilizações, levando 
alguns humanos com eles. Alguns espécimes ficaram na Terra apesar do clima 
xenófobo criado pela Aliança. 



Utilizam androides bastante similares com seres humanos para facilitar a 
comunicação. Há quem defenda que existe comunidades de Aquontes 
escondidas na Terra.  

 

Pahoehoentes 

 

Também chamados de plissados 
pejorativamente.  

São a raça que invadiu o planeta 
Terra. Extremamente agressivos, 
mesmo quando em cativeiro. Não 
são conhecidos indivíduos 
colaborantes com humanos. Não se 
conhece muito da sua cultura. 

Comunicam por estalidos e sons 
feitos pelo aparelho vocal não localizado no orifício de alimentação. Chegam aos 
joelhos de um humano em altura e possuem uma força preênsil bastante 
elevada. Pelas notas acerca do habitat das naves, pejados de barras metálicas 
e alavancas, especula-se que sejam “arborícolos” no planeta de origem. 

Durante a guerra, notou-se o cuidado desta raça em não destruir o planeta em 
si, pelo que se acredita que o planeta natal destes seja muito idêntico. Assim, 
pensa-se que invadiram a Terra devido aos recursos do seu planeta natal 
estarem esgotados ou por um desejo expansionista. 

Viajam em naves negras com a forma da Maria. 

Após a guerra, foram exterminados pela Aliança, sendo que alguns indivíduos 
ainda persistem, quase todos sob guarda. 

 

Aliança Humana 

 

O sistema político após a derrota dos pahoehoente foi uma reciclagem do 
comando militar mundial que a humanidade formou para se unir contra a 
ameaça. 

A Aliança promove que todos os humanos tenham uma mesma cultura,  

É vincado a xenofobia contra aliens, a reprovação total e desproporcional a 
hábitos considerados ameaçadores da vida longa e próspera da humanidade e 
a eliminação de qualquer expressão cultural não-padrão. 

Os cidadãos da Aliança habitam mega cidades, separadas por enormes 
extensões de território 



de cultivo e selvagem. As cidades são ecológicas e agradáveis. No entanto, 
ainda existem muitos refugiados do tempo da guerra em colónias temporárias e 
ruínas de grandes cidades destruídas que ainda não foram limpas. 

 

Nações livres 

 

Conjunto de cidades livres do jugo da Aliança. 

Aqui são incentivadas as expressões culturais mais diversas, obtendo-se 
espaços muito mais caóticos, confusos e perigosos que as cidades da Aliança, 
no entanto com uma riqueza humana e liberdade muito maiores. Algumas 
organizam-se em forma de comuna, outras têm gestão mais organizada. 

Estas cidades não são reconhecidas pela Aliança e têm de ser manter 
escondidas para não ser sanada.  

 

Colónias da Aliança 

 

Alguns dos planetas 
estão colonizados pela 
Aliança e pelas Nações 
Livres.  

Os planetas gasosos e 
Vénus (devido à 
atmosfera densa), 
possuem cidades 
flutuantes. Vénus é 
famoso pelo Mercado 
Negro, uma cidade 

flutuante formada do agregado de vários postos contrabandistas onde tudo se 
pode comprar e vender, seja legal ou não, tendo conseguido escapar à Aliança 
todos estes anos. 

 

Em Marte, as colónicas são subterrâneas ou domos terraformantes em que 
mimetizam as condições ecológicas da terra. A colonização deste planeta (e 
alguns asteroides) foi feita primariamente por comunidades mineiras. 

Certas Luas, tal como Calisto (cenário do RPG “Pouso Forçado”), estão também 
colonizadas. 

 

Nota: este guia é apenas indicativo. É valorizado que cada autor o expanda, 
dando liberdade à imaginação, enriquecendo com as suas próprias criações, 
desde que não contrarie o já definido. 


