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JORGE VIEIRA

NINTENDO PORTUGAL

Em 2002, James Murphy (dos LCD Soundsystem) clamava aos sete ventos que estava a 

perder a sua “coolness” e irreverência em “Losing My Edge”. Essa canção é um retrato de um 

DJ egocêntrico (o próprio James?) que se vê ultrapassado na vida quando gerações mais novas 

de DJs começam a passar as músicas que só ele conhecia – «Joy Division, Lower 48, the 

Association, Sun Ra, Scientists, Royal Trux, 10cc, Eric B. and Rakim (...) the Swans, the Soft 

Cell, the Sonics, the Sonics, the Sonics, the Sonics»...

Passados quase 20 anos, o James é tanto um dinossauro das pistas de dança como eu sou da 

crítica de videojogos. Em “Losing My Edge”, o James descreve como “ele estava lá” quando os 

Can deram o seu primeiro show em Colónia ou quando os Suicide começaram a ensaiar 

num loft nova-iorquino em 1974. Eu também “estava lá” quando, nos anos 80, os micro-

computadores começaram a aparecer no jornal “A Capital” ou quando todas as semanas o 

Paulo Dimas levava um jogo à RTP 1 (no programa “Ponto por Ponto”) e deixava todos os 

putos geeks como eu desconcertados com a sua contagiante paixão pelo mundo dos 

videojogos.

Uns anos depois chegou a profissionalização do mercado de videojogos em Portugal e com 

ela vieram as primeiras revistas, websites e programas TV exclusivamente dedicadas ao 

sector. Uma primeira vaga de críticos / jornalistas moldou os gostos dos jogadores 

portugueses e os videojogos saíram do gueto, cresceram e tornaram-se num negócio que 

movimenta dezenas de milhões de euros em Portugal.

Ao Nelson Calvinho, Rui Rodrigues, José Antunes, Rui Parreira, Nuno Catarino, Rogério 

Jardim, Érica Cunha e Alves, Luis Andrade, João Namorado, Bruno Mendonça, Frederico 

Teixeira, Pedro Nunes, Gonçalo Brito e Ricardo Esteves (alguns ainda andam por aí... ) 

sucedeu uma nova geração de críticos de videojogos que, todos os dias, investiga, analisa e 

partilha as suas opiniões, em bom Português, com todos os fãs num vaivém de experiências 

muito mais rico hoje em dia graças à multiplicidade de plataformas e redes sociais que 

permitem aproximar o escritor dos seus leitores.

A todos os move uma inesgotável paixão pelo mundo dos videojogos. Tive sempre a sorte de 

trabalhar nesta área e ser recompensado financeiramente por isso no final do mês. Mas no 

caso de muitos críticos e jornalistas que encontrarão nas próximas páginas (a esmagadora
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maioria?), os seus textos nascem de nada mais do que o seu amor pela arte dos videojogos, 

muitas vezes pensados e escritos após mais um dia no trabalho regular, nas aulas ou 

noutras ocupações que lhes pagam as contas no final do mês.

Sinto, por isso, um enorme orgulho por ter sido convidado a escrever as primeiras linhas 

de uma obra que reúne o esforço desta nova geração de críticos e jornalistas portugueses 

de videojogos. Ao longo destes últimos 10/15 anos vi nascer uma série de novos projetos 

que procuraram ter a sua própria voz e identidade num meio cada vez mais 

democratizado e pulverizado. Um meio onde é cada vez mais difícil separar o trigo do joio 

e encontrar aqueles escribas que se tornam verdadeiras referências pessoais e nos 

conduzem a descobrir novos jogos e novas perspetivas graças à qualidade dos seus textos e 

clareza do seu raciocínio.

No fundo, sentir que estamos perante os novos James Murphy e Jorge Vieira, os 

“dinossauros” que inspiraram gerações a seguir-lhes os passos. Gerações essas que se 

tornaram melhores do que eles e que servirão de referência para quem é hoje 

simplesmente um leitor e amanhã estará a escrever uma análise sobre um videojogo ou 

uma coluna de opinião sobre a indústria. A passagem de testemunho está feita e ele mora 

em boas mãos.



JORGE VIEIRA

“A TODOS OS 
MOVE UMA 
INESGOTÁVEL 
PAIXÃO PELO 
MUNDO DOS 
VIDEOJOGOS.”



ANÍBAL GONÇALVES

ANDRÉ HENRIQUES
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Críticos de The Last of Us Part 2 
não percebem Pearl Jam 

ANÍBAL GONÇALVES

A escolha da música “Future Days” dos Pearl Jam para dar início à nova aventura de Ellie e 

Joel foi um sinal daquilo que nos esperava em The Last of Us Part II, o verso que diz “se 

algum dia te perdesse, certamente me perderia a mim próprio,” funciona como uma 

alegoria para toda a história que atravessa os dois jogos da Naughty Dog.

Foi o próprio estúdio quem fez questão de fugir ao modelo sequelar tradicional dos 

videojogos quando anunciou o segundo jogo como Parte II durante a PSX 2016, salientando 

uma ideia de continuidade e consequência para os acontecimentos do título original. Se 

aquilo que fizeram em 2013 vos pareceu inócuo, não estavam a prestar atenção.

Apesar do ambiente pós-apocalíptico e distópico, The Last of Us é uma história sobre a 

natureza humana e como o melhor e o pior de nós pode florescer nas mais inóspitas 

condições. No centro de tudo está Ellie, a condição da Utopia. A pequena de 14 anos é a 

possibilidade, não apenas por ser uma criança em oposição ao protagonista adulto, ou por 

ser verdadeiramente originária daquela organização ao contrário de Joel que viu o mundo 

ruir e perdeu o que lhe era mais querido no processo, mas também por ser imune à 

infecção que alterou a ordem social. É também a ferramenta que justifica o progresso 

narrativo, aquilo que incita a ação de Joel, sendo que este tem de levá-la do ponto A ao 

ponto B ao longo de todo o território da América do Norte.

Tudo o que acontece a partir daí é uma exploração das mecânicas e linguagem que nos 

últimos anos tem afirmado uma espécie de sub-género, os “Dad Games”, cujo pináculo foi 

God of War. Alcançando o final, o envolvimento de Joel com Ellie impede-o de concluir a 

missão pela qual tanto combatera ao longo do jogo. Para criar uma vacina, Ellie teria de ser 

submetida a uma cirurgia que lhe custaria a vida, uma condição inaceitável para nós 

jogadores e para Joel que por essa altura, a vê com os olhos de um pai. Se a perdesse, 

também se perderia a si próprio.

Tudo passa a ser justificável perante a morte de Ellie, inclusive esquecer a resolução da 

distopia, encontrando uma vacina que nos tornasse resistentes ao cordycep. Joel sabia bem 

o que estava em causa quando não se mostrou disponível para a troca. Nenhum pai estaria, 

mesmo que essa fosse a vontade da pequena, e por isso é que apesar de sabermos estar 
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errado, ninguém o condenou. É um dilema moral complicado e que The Last of Us Part II 

torna maior ao sugerir que uma vacina teria mesmo sido desenvolvida, se a operação 

acontecesse.

Quando a Parte II revela o pai de Abby como o cirurgião, que iria operar Ellie nas 

instalações dos Fireflies mas Joel matou sem contemplações, colocou-o propositadamente 

numa situação em que confrontado por Marlene “E se fosse a tua filha, e se fosse a Abby?”, 

este também perdeu a convicção, mesmo que racionalmente soubesse ser era a única 

saída.

Aos nossos olhos, a morte do cirurgião foi insignificante, mais uma das centenas de 

vítimas das nossas balas, até o matamos facilmente já que estava prestes a ter a audácia de 

espetar um bisturi na nossa menina. É fácil legitimar atos atrozes quando nos mexem com 

as emoções. Claro que as ações de Joel tiveram consequências, conhecíamos esse risco, 

mas agora sabemos que salvar Ellie significou mesmo o fim dos Fireflies, o arrasar do 

coração de uma menina, que se perdeu a ela própria desde esse dia, e o aparente arrasar 

do sonho de encontrar uma vacina.

Colocar-nos do outro lado é de uma tremenda audácia. Uma das críticas mais comuns que 

vejo pelas secções de comentários quando o assunto é The Last of Us Part II tem a ver com 

o esforço que o jogo faz para que “gostemos de Abby”. Se fosse um filme não havia 

problema, mas no caso de um videojogo, onde há como que uma relação simbiótica com 

o protagonista, o assunto é bem mais complicado. Jogando com Abby não temos 

alternativa senão zelar por ela, é isso ou pousar o comando. É dissonante com o nosso 

código de valores e causa fricção, aceitem que não importa o que pensam, importa sim o 

que estão a sentir.

Ver Joel a morrer fez-nos odiá-la, quando entraram naquele quarto onde estava, 

espancado, todos os jogadores no mundo pensaram (gritaram?), dispara! Depois disso não 

importou que a vida de Ellie tivesse sido poupada, Abby poupou-a duas vezes porque em 

parte conhecia a sua dor, as duas são ironicamente muito parecidas, vítimas das próprias 

circunstâncias, de um desejo de vingança e de escolhas apressadas das respetivas figuras 

paternais. Mas se no final, quando a vida está prestes a abandonar Abby, sentiram peso nos 

dedos, isso deve-se a toda a contextualização que o jogo vos deu até ali, para evitar que se 

perdessem.

A Naughty Dog sabia qual ia ser a primeira reação dos jogadores, acham que a ideia de 

Halley Gross e Neil Druckmann foi, “vamos matar o Joel a ver se eles gostam?” Ia sempre 
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haver resistência e o arco narrativo tinha de envolver muito mais do que a sede de 

vingança. É um momento poderoso, a comunidade onde Joel e Tommy viviam há cinco 

anos tornou-os mais humanos, talvez Ellie tenha contribuído também para que Joel 

baixasse a guarda. Era comum Jackson recolher sobreviventes, mas eles tinham acabado 

de salvar Abby de um ataque de infectados, estava assombrada e grata, o jogo colocou-a 

antes no nosso controlo, simplesmente não havia forma da nossa confiança ser  traída  desta 

maneira. É preciso coragem para fazê-lo, mais ainda quando falamos de The Last of Us e 

de um personagem unânime como Joel. A vida é assim, absurda. E a Naughty Dog é assim, 

descarada.

De um modo geral The Last of Us é uma viagem de auto-análise, desde o começo e ao 

longo de dois jogos sublimes onde conhecemos personagens verdadeiramente 

dimensionais. O homem taciturno que redescobre uma razão de viver no meio do 

apocalipse, uma menina desejosa de encontrar uma razão de ser e de expressar-se 

livremente, mesmo os grupos, os Fireflies e os WLF, que nos apressamos a julgar sem 

fundamentação, os Seraphites, fanáticos religiosos capazes de virar as costas a uma criança 

diferente, Dina, Tess, Marlene, Owen, Jesse, Mel, Yara, tantas pessoas que por amor e 

amizade, acabaram apanhadas no meio de duas histórias de vingança onde não há nada 

para ganhar.

Confesso que quando deixei a vida com Dina para trás, de mochila às costas para perseguir 

Abby uma vez mais, fui determinado a matá-la. Ellie tinha aparentemente encontrado a 

paz, mas estava mergulhada numa evidente depressão. Na verdade estava preparado para 

que apenas uma de nós sobrevivesse, se tivesse de ser ela, que assim fosse.

The Last of Us Part II não nos dá um desfecho no sentido tradicional, um “pay-off”. O 

primeiro terminou com uma decisão humana e aberta a interpretação, mas onde a 

motivação era o amor. O segundo terminou com um momento igualmente humano, 

existe também espaço para interpretação, mas quando Ellie em lágrimas pára e deixa 

Abby viver, foi como se completasse o luto. Naquele momento, aceitou e evitou perder-se.
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Fortnite, o maior crossover da 
história do entretenimento 

ANDRÉ HENRIQUES

Passaram-se 3 anos desde que a Epic Games lançou um título que girava em torno de 

missões cooperativas e que acabou por transformar-se em bem mais que um simples 

videojogo. A ascensão dos Battle Royale e a surpreendente aceitação da comunidade em 

torno do modo, abriu portas nunca vistas na indústria, colaborações e promoções que 

fundiram os videojogos às restantes áreas do entretenimento, com um denominador 

comum, Fortnite.

Trata-se de um daqueles fenómenos sem explicação que surgem periodicamente na 

indústria do gaming, criando legiões de fãs e autênticos movimentos de culto, 

assemelhando-se ao que aconteceu com Minecraft em 2011. Contudo, arrisco em dizer que 

Fortnite ultrapassou qualquer barreira imaginável, não podendo mais ser visto como um 

jogo, mas antes como uma plataforma, uma das mais atrativas e aliciantes do momento.

Tudo começou com o concerto de Marshmello em fevereiro de 2019, no qual marquei 

presença. Foram 10 minutos a ouvir e saltar na primeira experiência do género, que me 

deixou boquiaberto (literalmente) com as animações e efeitos no palco montado em 

Pleasant Park. A verdade é que tal como eu, muitos jogadores lá foram apenas para obter 

um item especial e saíram com bem mais que uma mera skin.

O empenho e investimento serviram de rampa de lançamento àquilo que viria a tornar-se 

prática comum, permitindo que não só tivéssemos músicos interessados em criar 

conteúdos semelhantes no título da Epic, como abriu os olhos a gigantes do entretenimento 

como a Warner Bros ou Marvel, esta última que tão bem aproveitou a plataforma.

A chegada de Vingadores: Guerra do Infinito (Avengers: Infinity War) aos cinemas em 2018 

foi um momento marcante na indústria do cinema, com milhares de fãs da Pop Culture a 

ansiar pelo mítico crossover entre os heróis da Marvel. A promoção do filme fez-se sentir 

um pouco por todo o lado, YouTube, televisão e muitas outras plataformas, mas nenhuma 

outra como em Fortnite, que levou o titã Thanos até ao jogo, permitindo que os jogadores 

sentissem o poder da Infinity Gauntlet.

Um marco que tal como Marshmello, elevou o patamar de excelência do jogo, que 

estabeleceu novos recordes de utilizadores em simultâneo. Desde então vimos colaborações 
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com NFL e Jordan, filmes e séries como John Wick, Tenet, Stranger Things e Star Wars, e 

claro, o regresso de concertos míticos, como Astronomical, o evento de promoção do 

álbum de Travis Scott, que revelou uma das suas novas músicas em frente a mais de 12.3 

milhões de jogadores, que assistiam em simultâneo.

Ninguém com dois dedos de testa pode ficar indiferente ao que tem sido feito, àquilo que 

a Epic Games criou, um monstro. Estamos a falar de números que batem algumas das 

maiores transmissões de sempre na televisão dos Estados Unidos e que a este ritmo, vão 

ser quebrados novamente (é para isso que servem os recordes), colocando uma vez mais 

Fortnite nas bocas do mundo, e com ele, a própria indústria dos videojogos.

O isolamento imposto pela COVID-19 fez abrandar a quantidade de ativações no jogo, 

mas também o tornou mais desejável. A quarentena elevou o número de streams dos 

eventos de final de Season, dando ainda lugar a temporadas dedicados inteiramente à 

Marvel que fez chegar Venom, Groot e muitos outros heróis. Atualmente passamos para 

uma outra PI de peso, com a recente visita de Mando e The Child aka Baby Yoda ao jogo.

Quando falamos no maior crossover da indústria de videojogos pensamos em Smash Bros. 

Ultimate, que junta as famosas personagens da Nintendo com ícones como Solid Snake de 

Metal Gear Solid, Joker de Persona ou Cloud de Final Fantasy VII. Contudo, Fortnite vai 

mais longe, tornando-se na maior plataforma do entretenimento dos tempos modernos.

Podem não apreciar Fortnite, podem detestar o que foi feito até ao momento, mas 

apontem-me outro sítio onde se possa jogar com Iron-Man e Travis Scott, onde seja 

possível formar equipa com Master Chief de Halo e Kratos de God of War, onde sou 

eliminado por Kylo Ren com o seu imponente sabre de luz vermelho, ou onde seja 

possível vencer uma partida vestido como Ninja? Isto não existe em nenhum outro lado, e 

ainda agora começou.





DUARTE PEDREÑO

VANESSA DIAS

JOÃO CANELO

ANDRÉ PEREIRA
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Morte: a última barreira dos 
videojogos? 

DUARTE PEDREÑO

A primeira vez que me lembro de a morte não ser apenas um ecrã preto foi em The Sands 

of Time, o reboot (fenomenal, já agora) de Prince of Persia. Sempre que o jogador morria, o 

próprio príncipe, que servia de narrador ao jogo, fazia a ressalva: “espera, não foi assim que 

aconteceu”. Era um toque interessante, que em vez de se limitar a descartar o erro do 

jogador e o obrigar a tentar de novo, incluía-o na narrativa como um lapso do próprio 

protagonista.

O legado da morte nos videojogos permanece como um estado de derrota e, nesse formato, 

tem vindo a evoluir com o tempo e o paradigma da indústria. No tempo das arcadas, a 

morte obrigava à introdução de mais moedas, enquanto nas primeiras consolas, limitadas 

em capacidade de armazenamento, era uma forma de estender a vida de um jogo. Em 

ambos os casos, era uma questão de negócio, não de liberdade artística ou ingenuidade de 

design.

Com a evolução do hardware e da nossa relação com o meio, também a morte mudou: 

vidas limitadas deram lugar a save files, checkpoints mais próximos, itens e mecânicas que 

davam uma segunda oportunidade. Para todos os efeitos, a perspectiva sobre a morte nos 

videojogos continua a ser encarada como um empecilho, uma espécie de castigo, 

simplesmente o negócio é outro: o foco é na história e na experiência narrativa que o 

jogador vive; o desafio está em segundo plano. Hoje discute-se a inexistência de diferentes 

níveis de dificuldade em Sekiro, mas só eu sei os sapos que tive de engolir nos anos 90 à 

conta de Earthworm Jim.

Mas também isto está a mudar. Below, lançado 2018 para o PC e para a Xbox One, 

certamente inspirado na série Souls, não teve pudor em lançar armadilhas que matam sem 

dar segunda hipótese, em limitar os recursos disponíveis e em forçar o jogador a enfrentar 

níveis para os quais não está minimamente preparado. O resultado é começar de novo, 

desde o início dos inícios. Caso não sejam o Canelo (aka masoquistas crónicos), é coisa para 

estranhar.

O conceito de morte nos videojogos está tão firmado como um resultado negativo – a falha 

do resultado correcto – que é todo um processo para o jogador aceitá-la como um 

elemento natural da experiência. Torna-se, por isso, essencial equilibrar a frustração que a



19

 morte traz com um forte sentimento de sucesso, quando o atingimos. A forma como Dark 

Souls e Below o fazem é simples: oferecer a oportunidade de anular a perda – se 

conseguirmos chegar ao cadáver da última tentativa, recuperamos o nosso “progresso”.

Mas Below não tem bonfires a servirem de checkpoints. Recuperar itens e equipamento 

torna-se mais difícil quando se recomeça do primeiro nível. Por outro lado, tal como 

Sekiro, há atalhos que se desbloqueiam e, adicionalmente, desde cedo que somos 

informados sobre como guardar recursos para tentativas seguintes. É este último aspecto 

que distingue Below: a morte é inevitável, mas a perda é gerível.

Ultrapassar a morte como uma derrota é difícil para nós, jogadores. São anos de tradição, 

de condicionamento. Não tenho dúvidas de que a maioria dos jogos continuará a manter o 

valor elementar da morte (o de estado de derrota) com mais ou menos peso para o jogador 

– aliás, o lançamento de Below na PS4 este ano trouxe uma versão mais branda, sem os 

elementos roguelike –, mas é entusiasmante ver que, numa era em que os videojogos 

parecem evoluir exclusivamente no departamento gráfico, há ainda novos conceitos por 

explorar.

Em ano (2020) de suposta transição de geração de consolas, é sempre bom manter a 

esperança de que ainda não foi tudo feito, que a indústria ainda poderá ter algo de novo e 

de diferente para nos mostrar. Para já pode ser a morte a deixar de ser trágica. Depois, 

quem sabe? Pode ser que a Konami faça bons jogos.
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Into a Dream 

VANESSA DIAS

Into A Dream passa do sonho para a realidade num lançamento recente que chama à 

atenção. Um jogo indie português de elevada qualidade que aborda temáticas emocionais 

com a mestria da empatia, da paciência e da coragem para dar um salto de fé – quer na 

produção de jogos nacional, como na exposição de assuntos necessários de abordar.

Into A Dream já nos tinha chamado a atenção no início deste ano, quando jogámos a demo 

do jogo de Filipe F. Thomaz. A versão final do título, lançada no início de agosto, não deixa 

dúvidas: os meses de produção – mesmo em plena pandemia – foram de uma 

produtividade elevada. Poderão esperar cerca de três horas de jogo, numa jornada 

emocional que tem um pouco de tudo: do simbolismo à emoção, do suspense ao thriller, 

de momentos de suster a respiração a sequências nas quais é impossível não sentir um 

murro no estômago.

Em Into A Dream vestimos a pele de John Stevens, alguém que acorda dentro da mente 

e/ou sonhos de Luke Williams, um homem num estado de depressão profunda. O jogador 

tem a tarefa de o ajudar e, para isso, será preciso desvendar a história de Luke – no fundo o 

que o levou a estar mergulhado na doença mental, num estado avançado, no qual já não se 

vê a luz da esperança. Realidade e sonho cruzam-se numa cronologia não linear, na qual os 

acontecimentos se sucedem através de uma viagem por várias localizações, acontecimentos 

e situações reais e irreais.

Tal como já havíamos referido na nossa preview, Into A Dream é um jogo 2D centrado na 

narrativa. Contudo, os puzzles são outras das estrelas do título. Os desafios são acessíveis e 

variados – poderão contar com os tradicionais quebra-cabeças, plataformas, combinações, 

e outros tantos que utilizam objetos da narrativa para serem desbloqueados. Narrativa e 

puzzles unem-se de forma coesa, com o jogo a conseguir ainda tirar partido do contexto da 

história para criar quebra-cabeças temáticos que tornam a experiência mais rica e 

interativa.

O objetivo de Into A Dream não é ser um jogo difícil, é ser um jogo reflexivo. E esta proeza 

é conseguida a 100%. Into A Dream explora a temática da depressão de forma inteligente, 

sagaz e original, recorrendo a uma narrativa rica e a elementos visuais cheios de
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simbolismo para contar uma história carregada de emoção. É uma dança de mestre entre 

os tópicos e camadas da saúde mental, dando ao jogador um misto de desconforto e alívio, 

sempre com o objetivo, assim considero, de levar ao questionamento.

É um jogo sobre empatia, sobre como as doenças mentais podem deturpar a realidade e 

acabar por isolar quem sofre delas, de tudo e todos. A jornada de Luke Williams, um 

homem em estado de depressão profunda, é apresentada de uma forma realista e, graças a 

uma combinação perfeita de elementos visuais e sonoros, sente-se autêntica durante toda 

a história. O equilíbrio é um dos pontos mais coesos e bem conseguidos de Into A Dream: 

não há “paninhos quentes” para falar de depressão e dos efeitos devastadores da doença, 

mas também parece existir sempre a sensação de “rede de salvação”, que nos ajuda a 

suportar a queda que é, tantas vezes, a compreensão desta realidade.

Fica o aviso para possíveis triggers de que Into A Dream aborda temáticas como a morte, 

separação, culpabilização, isolamento e suicídio. Vale a pena ter em conta este elemento 

antes de jogarem. Devo dizer que a primeira das temáticas me tocou profundamente e 

que Into A Dream acabou por se tornar uma experiência quase catártica. Contudo, somos 

todos diferentes e é imprescindível ter em conta que esta é uma experiência interativa 

profunda – especialmente se estiverem a lidar, atualmente, com alguma das questões que 

referi acima.

Os elementos visuais e sonoros e a simbologia de Into A Dream continuam a ser os pontos 

mais fortes do jogo indie. Into A Dream brinda-nos com uma representação interessante 

daquilo que pode ser a depressão: um misto de luz e sombras, aqui representado, por 

exemplo, por momentos nos quais ficamos a apreciar um arco-íris e, outros, em que nos 

deslocamos sob uma densa floresta, pintada a uma paleta de cores indistinta de cinzentos. 

O título indie utiliza ainda estes elementos para nos mostrar a complexidade da mente, 

numa dualidade entre ambientes aparentemente estáveis e estados de espírito de puro 

caos.

À medida que vamos progredindo na história, vamos desvendando os fantasmas da mente 

de Luke, até descobrirmos onde moram, que formas assumem e como são representados. 

Este dualismo, de duas realidades completamente distintas, com direções de arte 

diferentes, é mais uma das provas de que Into A Dream é um trabalho complexo.

Esta representação interativa e artística da depressão acontece ainda ao nível do ritmo do 

jogo, que utiliza a passagem de tempo para espelhar a dimensão deste estado psicológico: 

o tempo que, por vezes, se assemelha a um limbo e, noutros momentos, é veloz e 
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implacável – Into a Dream faz isto propositadamente, com uma narrativa não linear que 

mistura passado e futuro.

É impossível analisar Into A Dream sem referir ainda a soberba banda sonora deste jogo. 

As melodias, originais e da autoria de Filipe F. Thomaz, encaixam na perfeição na 

narrativa, explorando o género clássico ao longo de um espectro variado de emoções – 

positivas e negativas – com melodias que embalam e outras que desconcertam.

Na nossa antevisão referíamos não ter conseguido jogar em português e é com satisfação 

que constatei que esta versão final tem legendas em PT-BR. Confesso que achava 

pertinente que o jogo incluísse localização para português, não só por ser uma criação 

nacional, mas por sentir também que se trata de um título com um potencial educativo 

enorme. Não é um jogo para crianças, de todo, mas certamente poderia servir como 

ferramenta de aprendizagem e reflexão para camadas acima dos 16/18 anos. Infelizmente, 

tal não é uma opção em Into A Dream e é pena.

Apesar de ser visualmente apelativo e ter uma direção artística polida, Into A Dream não é 

um jogo de gráficos, animações ou mecânicas AAA. Mas também não é esse o seu objetivo. 

Ainda assim, é necessário referir, neste campo, que, por vezes, os movimentos do 

protagonista que controlamos se sentem pesados e pouco fluidos, especialmente nos saltos 

e subidas. Apesar desta questão, não registámos qualquer bug durante a nossa sessão de 

jogo para esta análise.

Numa altura em que o estigma associado a doenças mentais é cada vez mais deitado por 

terra e na qual se começam a ter discussões saudáveis acerca da importância da terapia e 

da necessidade de conhecer sinais relacionados com a depressão e ansiedade, o jogo indie 

de Thomaz chega para dor força, voz e interatividade a esta conversação necessária. Há 

qualquer coisa de simbólico em assumir o papel de interveniente no processo de 

depressão de alguém. Afinal, em muitos casos, este diagnóstico é solitário, escondido e 

fechado sobre si mesmo.

Mas, Into A Dream abre-nos a porta para a mente, coloca-nos no centro da discussão 

metafórica deste problema e, sem medos, cria uma representação de um conceito que, na 

maior parte dos casos, ocorre somente dentro da cabeça de quem lida com este problema. 

No fundo, coloca-nos no centro de uma discussão metafórica sobre saúde mental, 

depressão, e sobre a possibilidade ou impossibilidade de ajudar alguém. Afinal, quantos de 

nós lidam ou conhecem alguém que lida com este problema? Quantos de nós tentam 

ajudar tal como John Stevens faz nesta história?



Into A Dream é um jogo com uma narrativa rica e complexa que explora, de forma 

responsável e empática, temáticas emocionais de extrema relevância. Uma produção 

nacional, e a solo, que arrisca sair fora do padrão para oferecer aos jogadores uma 

experiência diferente, com mecânicas simples, mas memorável. Obrigatório para os fãs de 

jogos narrativos.
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O Papel do Crítico na Era 
Digital

JOÃO CANELO

Com a chegada da nova geração de consolas, a indústria dos videojogos dá os primeiros 

passos para uma nova era. Se até aqui tínhamos uma estrutura algo semelhante, tanto a 

nível de metodologias, como de filosofias de lançamento – onde o formato físico era a 

principal atenção das produtoras e distribuidoras –, uma mudança de paradigma avizinha-

se com a crescente popularidade do formato digital e dos serviços de subscrição. 

Caminhamos para um futuro onde todos os videojogos estão disponíveis, em simultâneo, 

através de várias plataformas onde basta uma mensalidade para termos acesso a uma lista 

impressionante de novidades diariamente. E perante esta abundância, surge uma dúvida: 

qual será o papel do crítico neste novo mundo digital e de acessibilidade?

No último GLITCH Podcasts, ponderámos um pouco sobre este futuro cada vez menos 

hipotético e dividimos o papel do crítico em dois: o analítico e o entertainer. Não quero 

limitar a arte da crítica ou o seu valor junto do público, mas quero ponderar sobre novas 

formas de chegarmos a quem nos lê. Esta problemática é cada vez mais palpável, apesar de 

estamos a anos de sentir os seus efeitos, e é necessário definir o valor de uma crítica e a sua 

proximidade ao público que ainda lê análises e opiniões sobre algo que quer adquirir ou 

conhecer melhor. No entanto, devemos também ter consciência que partimos para uma 

nova geração, de novos formatos, com ideias do passado – de desvalorização do trabalho 

do crítico – e que devemos relembrar enquanto definimos o caminho para o futuro.

Para o público, o crítico será sempre dividido entre o pedante, no topo do pedestal, onde 

muitas vezes tece opiniões e análises que vão contra o consenso da maioria; e o seu papel 

enquanto referência primeira de confiança entre o produto e o seu consumidor. No 

entanto, nunca deixa de ser uma figura inflamatória, seja por escolha própria ou por 

defender a sua análise, mas é também a primeira figura a definir o valor positivo ou 

negativo de um produto. Por outras palavras, e agora focando-me na área dos videojogos, é 

aquele que define o valor de um videojogo e  a  obrigatoriedade  da  sua  aquisição.  Pelo  menos 

quando convém.

A relação entre o público e o crítico promete ser ténue com a massificação dos serviços de 

streaming. Esta ideia de que o crítico é, de facto, uma voz proeminente que encaminha o 

consumidor no caminho certo é posta em causa quando o produto está disponível e sem 

encargos adicionais. Com a mensalidade paga, o catálogo cresce e o consumidor comum
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não pensa no valor de um videojogo ou no seu sacrifício monetário para o adquirir: se está 

disponível, poderá ser jogado. Levanta-se assim uma curiosidade: irá o consumidor 

comum continuar a procurar a opinião de um crítico, ou website, se ele próprio pode, sem 

grande entrave, definir se um videojogo vale ou não o seu tempo?

Voltemos atrás. Esta mesma problemática surgiu durante o aparecimento de websites 

independentes e de canais de YouTube que visavam dar aos jogadores uma opinião mais 

pessoal e longe das burocracias dos grandes sites. Estes criadores independentes 

procuraram definir uma voz, um tom e uma forma de contacto mais próximos do 

consumidor que fossem capazes de contornar as afiliações e promoções promulgadas 

pelas corporações. Perante esta onda de contracultura, os grandes websites ripostaram – 

especialmente em Portugal –, mas foi tarde.

Com a crise económica a eliminar por completo a indústria em papel, os sites de 

videojogos transformaram-se e adotaram um tom mais familiar, onde o inimigo não era o 

crítico, mas sim o Youtuber. E com o tempo, até mesmo esses dois campos tão 

contraditórios se fundiram.

É difícil definir o estado da crítica em Portugal, mas penso que estamos todos a pensar no 

mesmo: como enfrentar este novo e indomável inimigo que se adivinha no formato 

digital? Para um mercado tão limitado como o nosso, e ainda assim recheado de 

excelentes profissionais e de colegas que amam profundamente a área, a batalha não vai 

ser fácil – e muito menos justa. No entanto, mantenho as definições que mencionei no 

início: ou adotamos um lado mais analítico, ou entregamo-nos ao entretenimento. Por 

outras palavras: a análise ou a opinião fundamentada. Ambas as facetas podem conviver se 

cexistir, de facto, uma análise, onde uma não consome a outra. Existe também outra 

moeda que devemos ter em conta quando falamos em análise: o tempo. Se não é o valor 

monetário que assustará o consumidor do futuro, será certamente o tempo que tem para 

prescindir nos videojogos e perante catálogos tão extensos, afinal o que é bom? O que é 

mau ou não merecedor das minhas horas? Este é um campo que apenas o crítico – 

profissional ou independente – poderá desbravar e cultivar.

Com a importância do tempo definida, convém desenvolver os dois papéis deste 

hipotético crítico do futuro. Comecemos pelo analítico, um papel muito proeminente em 

certas comunidades do YouTube, em que o crítico disseca um videojogo por completo, 

procurando pormenores – positivos e negativos – que definam objetivamente o valor de 

um produto artístico. Esta análise é exaustiva, longa e muito pormenorizada que visa um
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público específico que procura – muitas vezes até depois de jogar o videojogo em questão 

– mais informações sobre um determinado produto. A objetividade faz sempre parte de 

qualquer crítica, mas aqui é elevada ao extremo e a subjetividade é eliminada em prol de 

elementos que estão de facto no videojogo. No entanto, como quantificar fatores como 

dificuldade e diversão de forma objetiva?

Penso que é aqui que entra o segundo papel do crítico: o entertainer. Apesar de analisar, 

tal como o primeiro exemplo, um videojogo e não só descrevê-lo como apresentar todos 

os elementos positivos e negativos que compõem a sua experiência, o crítico apresenta os 

seus argumentos através de um tom mais leve, algo divertido, onde o humor poderá ser 

um fator diferenciador. As críticas são mais curtas e focam-se em elementos mais 

subjetivos, como as mencionadas dificuldade e diversão, aproximando-se mais do público 

e transmitindo um companheirismo improvável numa análise objetiva. Há uma aposta na 

opinião, na partilha de experiências e de um olhar menos objetivo, que é complementado 

por valores mais humanos e pessoais, cuja comunicação é mais acessível para o público 

geral – amantes de videojogos ou meros curiosos.

Seja qual for o papel que adotemos – e isto é apenas uma previsão e não um futuro 

cimentado –, temos de nos preparar para perder parte do mercado que temos atualmente. 

Esta mudança de paradigma não acontecerá durante os primeiros anos da nova geração, 

mas será gradual. Temos de preparar-nos para a possibilidade de habitarmos uma área de 

nicho, onde apenas o consumidor mais atento estará interessado em ouvir ou ler as nossas 

opiniões e análises. No entanto, não quero ser um Velho do  Restelo  e  dizer  que  este  é  o  fim 

de uma era: longe disso. É o início de uma nova era. Um bom crítico será sempre bom, 

profissional e uma voz que deve ser ouvida, independentemente do mercado que 

enfrenta, e, para além de uma mudança de tom ou de estilo, nunca nos podemos esquecer 

de que servimos o público e a arte e de que é essencial continuarmos a trabalhar nesse 

sentido e não destoar perante um mercado cruel. A boa arte, seja ela qual for, será sempre 

reconhecida e apreciada.

Não nos podemos também esquecer de que existe um público muito específico que nunca 

abdicará dos seus críticos favoritos. Este público irá acompanhar a mudança e continuar a 

querer ouvir a opinião de uma pessoa que respeita, independentemente se o seu dinheiro 

está ou não em risco: apreciam a arte da crítica. Isto não irá mudar e estou certo disso. 

Porquê? Porque o cinema, a música e até o teatro passaram pelo mesmo caos da 

transformação e sobreviveram. Continuamos a ter bons críticos de cinema mesmo 

quando o Netflix nos oferece uma panóplia de filmes mensalmente. Talvez nem seja 

preciso mudarmos como área, mas sim aguentar a maré que se avizinha e manter-nos
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fortes aos primeiros sinais de turbulência. Talvez o futuro nem seja assim tão incerto e a 

mudança não nos afete como tento apregoar, mas cria-se uma necessidade por triagem do 

catálogo extenso dos serviços digitais e de uma especialização da voz e comunicação do 

crítico: seja pela análise, onde os pormenores são o destaque, ou pela opinião 

fundamentada, onde a experiência pessoal move o espetador a apostar num produto em 

específico.

O papel do crítico é ingrato. Em 2017, o Duarte escrevia o mesmo e agora, três anos 

depois, quero reforçar essa ideia. Não é fácil saltitar entre opinião e análise e dissecar um 

produto que adoramos, mas que sabemos, pela mais ínfima razão, que não será do agrado 

do público. Há uma dedicação ao consumidor e uma relação de respeito mútuo que temos 

de perpetuar ao longo de tantos textos que escrevemos. Não podemos escorregar, ser 

menos profissional e pensar que não iremos prejudicar alguém: é um trabalho contínuo.

Seja qual for o futuro, vejo em Portugal uma crescente dedicação à arte da crítica e a sua 

promulgação junto de um público sempre desconfiado com a produção nacional. Há uma 

luta e uma vontade em escrever que são cada vez mais visíveis. Se o jornalismo continua a 

cair, gosto de acreditar que se começa a definir uma imagem de crítico no nosso mercado 

que merece ser alimentada e respeitada por nós e pelo público: mesmo quando há uma 

preferência por conteúdos internacionais. Não sei qual será o futuro, mas cabe a nós, 

enquanto comunidade, preparar-nos para ele e definir o que é, pelo menos em Portugal, 

um crítico de videojogos.
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Na Minha Cama Com Ela: 
Trilogia Dragon Quest 

ANDRÉ PEREIRA

Peguei no último dos artigos para dar uma de George Lucas e dar-lhe uma pincelada de 

efeitos especiais desnecessários, porque já andava a remoer este assunto na cabeça e porque 

Dragon Quest vai ao encontro desse mesmo assunto.

“Por esta ninguém estava à espera.”

Nem eu nem vocês, que já estavam livres deste cantinho pimba e dos trocadilhos forçados 

sobre relações amorosas e jogos; no entanto, como todas as boas estórias que se prezem, eis 

uma reviravolta inesperada: tive alta!, só que a minha cirurgiã que passava a vida a voar, 

olhou para mim, disse que estava tudo um esbedáculo e mandou-me voltar à vida real. 

Acontece que, passadas duas semanas de trabalho, isto voltou a abrir para me mandarem 

para casa e para a cama mais duas semanas. Por mim, mel. Mais tempo de molho, e menos 

salário (óbvio). O engraçado é que, volta e meia, continua a doer. Isto vai ser como a cicatriz 

do Harry Potter, não vai? Só que entre as nádegas, e não na testa. Quero ver a tirarem este 

Horcrux...

Então, cá estamos: eu, a minha Nintendo Switch e a trilogia original do Dragon Quest.

Não deixei de a jogar nestes dias, mas como voltei ao ritmo de trabalho e das lides 

domésticas, reduzimos o tempo, a coisa esmoreceu, mas quando nos encontrámos na cama, 

sobre um edredão azul polar, sentimos a coisa estranha... É que, quando já me sentava no 

sofá com os primeiros dois Dragon Quest, muito dos seus tempos (antiquados); com 

batalhas aleatórias incessantes e resquícios de uma estória que estava ali por estar, tinha de 

ter algo na televisão para me aguentar no grind. Os jogos eram bons, eu gostei bastante! 

Mas também sei que nos anos 80 – 90 ainda não havia muito para jogar ou redes sociais 

para engonhar. Portanto, enterrar horas e horas em busca de fios narrativos subtis eram 

bons tempos na altura. E tenho saudades dessas horas pachorrentas sem quaisquer 

preocupações...

Acabei o primeiro e o segundo Dragon Quest enquanto repetia Parks and Recreation e via 

The Pacific pela primeira vez. E as mil  e  uma  batalhas  por  minuto  passaram  a  correr,  ganhei 

uns bons níveis e fui ao último vilão sem espinhas. Os jogos eram bem difíceis e se os 

jogasse em criança, iria ter pesadelos e chorar no colo da minha mãe. Estava dez níveis 

acima do recomendado, mas suei as estopinhas até que os deuses do RNG se distraíram, o 

boss não atacou e consegui – eu consegui! 
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Agora, estou na cama. Já não somos estranhos e comecei o Dragon Quest 3 (que faz 33 

anos em 2021!).

Dizem que é um dos melhores da saga, com uma estória mais sumarenta e directamente 

ligado ao final do Dragon Quest XI que, só, adorei! Sem Internet para ver séries, tinha 

poucas opções: ou agarrava neste toiro pelos cornos e fazia um grind a seco ou dava uso à 

minha recente descoberta: os audiobooks!, porque até os melhores casais precisam de 

mudar a rotina na cama para apimentarem o romance.

Estava a ouvir o The Fall of Gondolin, de J.R.R. Tolkien, e as minhas expressões faciais 

durante as batalhas e as mortes trágicas enquanto andava de um lado para o outro a 

aumentar de nível eram preciosas. E, nas poucas vezes em que saí à rua para mudar o 

penso, parecia o maluquinho da aldeia, mas caramba se não era épico!”

O artigo original acabava aqui. Entretanto, acabei um e outro. Recuperei, está a fazer (ou 

fez) um ano e continuo a jogar enquanto ouço audiobooks. Adorei todo o Dragon Quest 3 

e este épico de fantasia.

Depois, organizei a minha lista de jogos por terminar e arregacei as mangas, ao som dos 

audiobooks de Mistborn, de Brandon Sanderson. Deixem-me escrever isto sobre estes 

audio: se os primeiros que ouvi eram apenas o livro a ser narrado, esta trilogia era uma 

peça de teatro, onde cada personagem tinha um narrador; havia efeitos sonoros e sei lá 

mais o quê – estava completamente imerso naquele mundo. O que foi fantástico, porque 

coincidiu com a primeira “vítima” do backlog, o Shining Resonance Refrain.

Gostei do jogo, mas arrastou-se tanto no meio: ou eram os picos de dificuldade ou a 

ausência de fast travel ou o backtracking repetitivo... Só sei que fiz render uma trilogia 

ainda grande com este jogo. Teria desistido se não fosse Mistborn...

De Mistborn saltei para The Expanse, que já andava a namorar por causa da série – mas... 

Não estava a gostar. Sentia-os secos e os melhores momentos da série passaram-me ao 

lado. Até pode ser por já ter visto todas as temporadas, mas eu li Game of Thrones e Lord 

of the Rings DEPOIS de ter visto a série e a trilogia. Então, o que se passou? Talvez já não 

goste assim tanto de ficção científica? 

Dragon Quest 1, 2 e 3, Shining Resonance Refrain, The Fall of Gondolin e Mistborn têm 

todos contextos medievais, ou quase-medievais, que acabei por apreciar de uma maneira 

ou de outra. Já na ficção científica, ainda estou para jogar bons jogos para além da trilogia
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de Mass Effect (venha daí esse remaster!), mas calma: ficção científica NO espaço ou Space 

Operas porque o género ainda é vasto.

Mas, André, tu gostas de Star Wars! Pois gosto, e muito! Mas se tirarmos o espaço, Star 

Wars é um romance de cavalaria, com os seus duelos de espadas, lendas e mitologia.

Tudo isto para dizer que não devo continuar com os audiobooks de The Expanse para 

ficar pela série; ou talvez pegue em Wheel of Time e digo-vos o que achei daqui a uma 

década. 

Sinto falta daquele espada e feitiçaria da velha guarda, um estilo que Dragon Quest 

mantém e refina a cada sequela, de me sentir épico!, mesmo que as tropes estejam mais 

batidas do que sei lá o quê.

Sei que a demanda épica no backlog me vai levar à trilogia na NDS. Quando lá chegar, 

deito-me na caminha e espero que a chama esteja lá. Se não, logo vemos.



DAVID FIALHO
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PlayStation 5: O Nascimento de 
Um Novo Ícone 

DAVID FIALHO

Aqui está ela, a muito aguardada PlayStation 5. Depois de meses de secretismo e mistérios, 

pudemos finalmente colocar as mãos numa unidade e confirmar que é real e muito 

especial.

O lançamento de uma nova geração de consolas, ou de novos modelos, é sempre 

entusiasmante, mas o lançamento de uma nova geração PlayStation, especialmente em 

territórios como o nosso, é um marco histórico para a indústria dos videojogos. As 

expectativas são elevadas e, por vezes, exageradas, mas isto acontece devido à lealdade e 

confiança dos jogadores que, de alguma forma, sempre viram a promessa do que as suas 

novas máquinas conseguem fazer a ser cumprida.

A aposta da Sony para esta geração é tão interessante e entusiasmante como é arrojada, com 

uma máquina que se apresenta em dois formatos, com um deles sendo um inédito modelo 

100% digital, a PlayStation 5 Digital Edition, que vê apenas a exclusão do leitor de Blu-Rays 

UHD e a redução do preço em 100€, face ao modelo completo da PlayStation 5. Em tudo o 

resto, é exatamente a mesma máquina.

Grande, futurista e bela

Desde o lançamento da primeira PlayStation que a Sony estabeleceu uma enorme 

expectativa em oferecer um dispositivo não só poderoso, mas igualmente belo, de fazer 

virar o pescoço e de se tornar uma peça digna de admirar antes de a ligar. A PlayStation 5 

não é exceção, algo que foi registado aquando da sua revelação inicial, dividindo opiniões 

sobre o arrojado aspeto da máquina, diferente de todas as consolas lançadas até hoje.

Mais do que uma peça de hardware dedicada ao entretenimento digital, a PlayStation 5 

apresenta-se como uma peça decorativa e de destaque, com um design sinuoso e elegante, 

mas que, de alguma forma, respeita as regras e a linguagem de design de gerações passadas, 

em particular da era da PlayStation 2 e PlayStation 3.

Eu próprio não sabia muito bem o que achar desta direção da marca, mas algo que não 

pude negar logo de início é que é, de facto, uma máquina bela. Ao vivo, esta opinião 

cimenta-se facilmente. A consola torna-se ainda mais especial, mais elegante e mais 

imponente, pois além de elegante, é enorme.
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Não só é a maior consola alguma vez produzida pela Sony, como é, também, a maior 

consola de sempre, com dimensões que se aproximam de uma torre de PC: 39cm de 

altura quando colocada na vertical, 26cm de profundidade e uma espessura de 10cm. 

Aliado a estas dimensões temos o seu peso de 4,5kg.

É uma máquina grande, pelo que devem colocar no móvel e mexer o menos possível. É, 

também, uma máquina com dimensões que requerem espaço, não só para colocá-la, mas 

também para que esta possa respirar confortavelmente.

O aspeto da PlayStation 5 é automaticamente icónico, com acentos claros e pontos de 

destaque fortes. A sua frente em forma de jarra revela as saídas de ar que fazem lembrar  

guelras, apresenta uma textura escura lisa e polida e conta ainda com uma iluminação 

escondida que lhe dá um ar orgânico, como se de um ser vivo se tratasse. É de uma 

elegância e delicadeza tal que contrasta de forma muito interessante com o seu lado mais 

imponente e poderoso das suas características internas.

Na frente, encontramos então o botão de ligar e desligar e, no caso da versão física que 

recebemos para esta cobertura, o botão de ejetar. São muito semelhantes e sem uma 

iluminação que revela os ícones de função, podendo, por vezes, tornarem-se difíceis de 

encontrar e identificar. O mesmo aplica-se às duas portas USB frontais,  uma  USB-C  de  alta 

velocidade e uma USB-A, que, apesar de distintas, não são tão percetíveis em ambientes 

escuros. De notar que estão bem posicionadas, muito ao centro da consola, mas temo que 

podiam ter sido colocadas noutra zona da consola, longe da superfície polida que, ao 

longo do tempo útil da consola, poderá acumular riscos e dedadas, com o uso destas 

portas.

Na traseira, onde encontramos a maior parte da ventilação da consola, temos também as 

restantes portas, que não são muitas, mas que serão as suficientes. Alimentação, porta de 

rede, saída HDMI 2.1 e mais duas portas USB 3.0 tipo A, todas elas de relativo fácil acesso e 

fáceis de identificar.

A PlayStation 5, tal como a PlayStation 4 original (mas evocando mais a nostalgia da Xbox 

360), conta com tampas, em tons de branco, que podem ser removidas e potencialmente 

trocadas por tampas personalizadas. A superfície removível da consola não potência só a 

sua personalização, como dá acesso a pequenos depósitos de pó acumulado para fácil 

limpeza e manutenção, e, também, acesso à slot de expansão do armazenamento de dados 

através dos ultra-rápidos SSD NSMEe M.2.



36

Ainda a nível de design e utilização, destaca-se a forma invulgar que a Sony optou para o 

posicionamento da consola. Tal como em gerações anteriores, a PlayStation 5 pode ser 

colocada na vertical ou na horizontal, sem vantagens notórias sob qual das duas será a 

escolha mais indicada a nível de desempenho. Desta vez, a Sony optou por dar a opção de 

escolha aos utilizadores, com a inclusão da base de suporte na caixa. Uma base que requer 

algum manuseamento para a sua colocação segura, mas que é uma experiência 

interessante no processo do setup da mesma: na vertical temos que aparafusar a base e, na 

horizontal, temos que conhecer bem o seu encaixe.

No geral, a PlayStation 5 é uma consola bastante robusta, com um design confiante onde 

parece que tudo foi pensado ao milímetro. Existem exemplos disso em todo o lado, não só 

pelo seu aparato, como nos pormenores, como a textura no interior das tampas, composta 

por milhares de símbolos icónicos da PlayStation. Uma autêntica homenagem ao legado e 

aos fãs da marca.

O comando que promete mudar tudo

Com uma textura de aderência muito semelhante aos pormenores da consola, tendo 

milhares de símbolos a cobrirem o seu corpo, temos o novo e incrível comando da 

PlayStation 5, o DualSense, que promete ser um dos aspetos mais inovadores da consola. 

Se tiver o devido suporte da marca e dos produtores de jogos, as minhas primeiras 

impressões com ele levam-me a crer que poderá mesmo obrigar a concorrência a adotar o 

mesmo tipo de inovações.

Da mesma forma que o DualShock original mudou o jogo (mesmo depois da vibração ter 

sido introduzida com o Rumble Pack para os comandos da Nintendo 64), o DualSense 

promete elevá-lo a outro nível, introduzindo novas camadas de imersão extra em 

situações que nem tínhamos noção que queríamos ou se resultavam.

Dito e descrito, não parece nada de espetacular. Como já contei na antevisão a Astro’s 

Playroom, o DualSense vem equipado com um conjunto de motores e sensores que, no 

fundo, não são muito mais do que o que já tínhamos no passado, mas mais precisos e 

trabalhados. Há mais motores espalhados ao longo do corpo do comando, os gatilhos 

podem ser programados e adaptados a diferentes situações e a coluna de som tem mais 

qualidade, mas é no casamento das diferentes funções e o nível preciso com que elas 

atuam que transformam a experiência.

Com todas estas funcionalidades bem aplicadas, como em Astro’s Playroom, o comando 

pode simular a navegação em diferentes texturas de terreno, dar a sensação de resistência
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a puxar ou a quebrar itens e simular o lançamento de projéteis de mil e uma formas. 

Podemos encontrar outros tipos de exemplos em Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, 

onde é possível sentir a força das teias ao pressionar os gatilhos ou o efeito do choque 

elétrico dos poderes de Miles durante as lutas.

Dito e descrito, não parece nada de espetacular. Como já contei na antevisão a Astro’s 

Playroom, o DualSense vem equipado com um conjunto de motores e sensores que, no 

fundo, não são muito mais do que o que já tínhamos no passado, mas mais precisos e 

trabalhados. Há mais motores espalhados ao longo do corpo do comando, os gatilhos 

podem ser programados e adaptados a diferentes situações e a coluna de som tem mais 

qualidade, mas é no casamento das diferentes funções e o nível preciso com que elas 

atuam que transformam a experiência.

Com todas estas funcionalidades bem aplicadas, como em Astro’s Playroom, o comando 

pode simular a navegação em diferentes texturas de terreno, dar a sensação de resistência 

a puxar ou a quebrar itens e simular o lançamento de projéteis de mil e uma formas. 

Podemos encontrar outros tipos de exemplos em Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, 

onde é possível sentir a força das teias ao pressionar os gatilhos ou o efeito do choque 

elétrico dos poderes de Miles durante as lutas.

Estas novidades (mais detalhadas na antevisão a Astro’s Playroom) revelam um futuro 

promissor que, na realidade, já chegou. Resta apenas perceber como é que os produtores 

de jogos estão dispostos a puxar pelos limites do DualSense, algo que podem aprender ao 

tirar notas deste jogo gratuito.

Mas o DualSense não é uma novidade apenas pelas novas funções. É, também, um novo 

marco de ergonomia, funcionamento e design para a marca nipónica, que teve a coragem 

de largar o perfil icónico do DualShock, cuja linguagem visual se manteve intocável desde 

o primeiro comando da PlayStation.

Com uma disposição de botões muitíssimo semelhante aos comandos antigos, o 

DualSense apresenta-se com um look muito mais desportivo e futurista, com um perfil 

que, de alguma forma, lembra o infame “Boomerang”, o comando de conceito para a 

PlayStation 3.

Apesar das dimensões semelhantes às do DualShock 4, o DualSense é mais ergonómico, 

enchendo um pouco mais a mão. É também mais robusto, sólido e com um feeling muito 

mais Premium que, mesmo assim, mantém tudo ao nosso alcance, sem necessidade de
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uma curva de aprendizagem. É, no fundo, muito familiar.

A nível de utilização, uma das maiores diferenças, que pode não ser do agrado de todos, é 

o perfil dos novos botões, mais baixos e de ação muito suave. É uma diferença subtil, que 

não muda muito a experiência tradicional, mas que se pode sentir de forma inconsciente.

O trackpad do comando está agora mais largo, embutido no seu corpo, temos novamente 

uma porta de áudio para auscultadores e, finalmente, uma porta USB-C para 

carregamento do comando, que é agora de 1500mAh, quase o dobro do DualShock 4. 

Porém, em termos práticos, com os sensores e motores no máximo, tem um tempo de 

vida muito semelhante.

De cara lavada, com um novo nome que faz justiça às funções aumentadas do mesmo, o 

DualSense apresenta um potencial enorme que pode, para já, ser experimentado em 

Astro’s Playroom, pré-instalado na PlayStation 5. Mal posso esperar por ver os novos 

efeitos aplicados a alguns dos meus tipos de jogos favoritos.

Uma nova casa

Também renovado surge o sistema operativo da PlayStation 5, uma interface que ficámos 

a conhecer recentemente num State of Play dedicado ao mesmo. A nova geração aposta 

forte na rapidez. Na rapidez de navegação, de acesso, de nos dar tudo o que queremos 

com o menor número de cliques e tempos de espera possíveis. E a PlayStation 5 não é 

exceção. Apesar do seu look novo, a sua navegação não é muito diferente do que tínhamos 

na PlayStation 4, mas não deixa de ser uma grande evolução. Com um tempo de 

carregamento ultrarrápido, desde que, é possível entrar num jogo numa questão de 

segundos, algo que se torna ainda mais rápido se tivermos a consola em modo de repouso.

Com um visual moderno e ajustado à nova linguagem visual da consola e da marca, os 

jogos são o grande destaque deste sistema operativo. Apresentados por ordem de acesso, 

com ícones mais pequenos, abrem espaço para as grandes capas de fundo e informações 

úteis, como atividades por fazer, os troféus, as tendências nas redes sociais e conteúdos 

extra que podem ser adquiridos.

O fator incrível não está na apresentação por si só, mas sim na rapidez com que todas 

estas informações carregam de forma fluida e orgânica, sem tempos de espera, onde o que 

separa o “virar de página” são apenas as animações do sistema. No que toca à gestão de 

conteúdos, ficou de fora a possibilidade de criar pastas; por outro lado, temos uma 

biblioteca muito mais agradável e rápida de aceder e gerir, com opção de escolher 
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diferentes filtros e com abas mais acessíveis aos jogos instalados, do PlayStation Plus e do 

PlayStation Now.

Uma das mudanças mais agradáveis que encontrei no sistema da PlayStation 5 foi, no 

entanto, a nível do perfil de utilizador. Não só este é agora  muito  mais  rápido  de  aceder  e  a 

apresentar os nossos objetivos cumpridos, como temos noção de quanto tempo 

investimos em determinado jogo, com o sistema a apresentar o número de horas por 

título.

Em termos de mudanças mais drásticas, temos o menu de acesso rápido. Agora, ao invés 

de aparecer no lado esquerdo do ecrã, surge do fundo e dá-nos acesso a tudo o que é 

importante, de forma muito mais prática. A partir daqui, podemos aceder ao ambiente de 

trabalho da consola, a aplicações e jogos recentes, notificações, grupos de amigos, player 

de música, controlo de volume do comando e do microfone (com ajustes mais precisos), 

opções de comando, perfil e ligar e desligar. Há ainda a possibilidade de personalizar este 

menu de acordo com as nossas preferências.

Já no que diz respeito aos menus de sistema, estes mantêm-se em tudo muito semelhantes 

e familiares ao que tínhamos no passado, mas há, agora, um grande foco na acessibilidade 

e na gestão de conteúdos. Algumas funções de destaque permitem, por exemplo, a 

transferência de jogos diretamente de uma PlayStation 4 para a PlayStation 5 via Wi-Fi, 

juntamente com os dados guardados; a possibilidade de escolhermos a dificuldade padrão 

de um jogo assim que o começamos; ou a que modo é que queremos dar prioridade em 

jogos que oferecem modos de desempenho e qualidade.

Mas de todas as novidades de sistema da PlayStation 5, a melhor de todas diz respeito aos 

cartões de desafios. Já tinham sido explicados no State of Play dedicado ao sistema da 

consola, mas poder experimentar em primeira mão, com exemplos práticos, deixa-nos 

imaginar um futuro muito interessante para jogos que possam vir a suportar esta 

funcionalidade.

Estes cartões podem indicar-nos o que falta para um determinado troféu e propor guias 

para ultrapassar objetivos mais difíceis, mas podem, também, convidar-nos a fazer um 

objetivo, nível ou missão de forma imediata. Esta função foi, por exemplo, extremamente 

útil durante a minha jornada em Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Com um simples 

clique num botão e uma “longa” espera de um a dois segundos, o sistema enviava-me para 

uma missão secundária sem necessidade de procurar no jogo o que fazer a seguir ou 

procurar por pontos de interesse num mapa.
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Esta função serve, também, como um olhar à rapidez da máquina, uma vez que estas 

ações são feitas a nível de sistema e não no jogo em questão. É incrível e de um enorme 

potencial, pois dependendo dos jogos e dos seus objetivos, pode poupar imenso tempo 

aos jogadores. Em jogos de corridas podem enviar-nos diretamente para um evento, em 

jogos de mundo aberto para determinadas missões ou locais... Lá está, dependerá dos 

produtores.

Desempenho de topo

A velocidade, como indicava anteriormente, é a palavra de ordem desta geração. Quando 

bem aplicada, como nos dois exemplos já otimizados, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 

e Astro’s Playroom, os tempos de carregamento da consola prometem ser mais imediatos, 

se não forem mesmo inexistentes. Esta promessa de maior rapidez também poderá ter 

um impacto drástico a nível de design de jogos, com mundos maiores, mais 

interconectados e imersivos e um maior nível de detalhe de assets nos jogos.

Com o objetivo de oferecer experiências a 4K nativos e jogos com framerates até 120fps 

(algo possível apenas em ecrãs compatíveis e com recurso ao cabo HDMI 2.1 incluído no 

pacote), atualmente o desempenho da máquina fica à mercê do seu futuro. Neste 

momento, já temos acesso a algumas funções únicas, como é o caso da tecnologia de Ray-

Tracing em Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, que está ativa no modo de qualidade de 

imagem, com resolução 4K a 30fps, e que torna o jogo muito mais vivo, rico e dinâmico 

do que na versão da PlayStation 4, o jogo anterior desta série. É, neste momento, uma das 

melhores demonstrações técnicas da consola. E este é apenas o início de um futuro 

promissor.

Mas esta geração não tem os olhos colocados apenas no futuro. Ao contrário do que 

aconteceu na geração passada, a PlayStation 5 abre as portas ao legado da geração anterior, 

com a compatibilidade praticamente completa de todos os jogos da PlayStation 4. Nesta 

altura de lançamento, serão muitos os jogadores que, certamente, irão continuar a jogar 

títulos da PlayStation 4 na sua PlayStation 5, o que levanta a pertinente questão: Como é 

que correm?

A resposta é: muito bem. Mas vai depender de título para título e da sua otimização para a 

geração passada. No fundo, a PlayStation 5 (seja a normal ou a Digital Edition) opera como 

se fosse uma PlayStation 4 Pro, oferecendo aos jogadores diferentes modos de jogo em 

títulos que o suportem e a melhor experiência possível na geração passada. Jogos lançados 

para PlayStation 4 Pro, que suportem resoluções 4K ou modos de jogo a 60fps, vão tirar 

partido dessas melhorias sem problema nenhum de forma nativa.
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Existe, no entanto, a possibilidade de alguns jogos receberem melhorias através de 

atualizações, como é o caso de Ghost of Tsushima ou Days Gone, que, na PlayStation 5, 

operam agora a 4K limpos e a gloriosos 60fps constantes, tornando-se nas melhores 

versões destes jogos. E, em muitos casos de lançamentos atuais, teremos atualizações, 

melhorias e até conversões de jogos para a  PlayStation  5.  Todavia,  jogos  que  nunca  tenham 

recebido melhorias para a PlayStation 4 Pro ficarão como sempre estiveram.

Dependendo do jogo, existem outros tipos de melhorias observáveis, como por exemplo 

em tempos de carregamento mais breves, graças ao uso de tecnologia SSD. Há também 

outros títulos que podem apresentar uma melhor fluidez de jogo e a surpreendente 

aplicação automática de HDR. Foi o que constatei em Bloodborne que, apesar de ainda se 

jogar na mesma resolução da PlayStation 4, surge com HDR ativo (pelo menos é o sinal 

que a televisão apresenta), onde as cores do jogo aparentam ser mais vibrantes do que 

nunca.

Toda a experiência da PlayStation 5 roça o perfeito dentro das expectativas propostas pela 

marca. É a sua máquina mais avançada e as primeiras impressões revelam um potencial 

tremendo. Mas existem alguns pontos a considerar a nível de desempenho, tanto bons 

como menos bons.

Em funcionamento, a PlayStation 5 é uma consola muito silenciosa. Não é um som nulo 

(se nos aproximarmos ouvimos a sua ventoinha), mas é mesmo muito silenciosa. 

Acabaram as sessões com auscultadores isolados e cancelamentos de ruído em divisões 

mais pequenas, uma vez que passa a ser possível jogar alguns dos títulos mais exigentes da 

geração passada sem medo que a consola levante voo e salte pela janela. E isto é ótimo 

para quem usa sistemas de som, porque vai poder finalmente ouvir  em maior  detalhe  toda 

a experiência áudio dos jogos.

Também positivo é o aquecimento da consola que, obviamente, ainda aquece, mas não a 

níveis exagerados ou preocupantes. Na realidade, diria que, em tarefas pesadas, a consola 

nem morna fica, o que é fantástico.

Contudo, há um pequeno senão nesta experiência, especialmente para os adeptos dos 

jogos físicos e donos da versão com leitor. A instalação dos jogos ainda demora algum 

tempo, 10-20 minutos por disco, dependendo do tamanho dos títulos, e, nesse momento, 

a consola debita um volume considerável de barulho. O mesmo ocorre aquando da 

inicialização dos jogos e, noutras vezes, de forma aleatória mesmo em outros títulos, se 

um disco estiver metido no leitor.
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Outro aspeto que tem sido motivo de discussão está relacionado com o armazenamento 

da consola. Os dois modelos da PlayStation 5 estão equipados com discos de alta 

velocidade de “apenas” 825GB, onde podemos cortar o espaço ocupado pelo sistema 

operativo e por Astro’s Playroom (pré-instalado), que ocupa cerca de 10GB.

No total, temos 667.2GB de espaço disponível. Sim, em termos práticos podem ficar 

limitados por titãs como jogos Call of Duty, mas, de forma moderada, serve perfeitamente 

para ter instalados entre meia dúzia a uma dúzia de jogos, de tamanhos variados.

Em todo o caso, é sempre possível usar discos USB para o armazenamento de jogos e 

correr títulos da PlayStation 4 diretamente a partir destes. No futuro, poderão também 

expandir a memória da consola com discos SSD NSMEe M.2 padrão na slot dedicada.

Jogos há muitos

A oferta da nova geração ainda está limitada aos jogos de transição, mas, felizmente, a 

PlayStation 5 já tem grandes armas para esta temporada. Além de um jogo incluído na 

consola, vai ser possível viver as  aventuras  de  Miles  Morales  no  novo  Marvel’s  Spider-Man: 

Miles Morales ou tentar lutar pela sobrevivência em Demon’s Souls. No entanto, é a 

retrocompatibilidade que poderá ocupar muito tempo de antena aos jogadores. A 

PlayStation sabe disso e oferece um pequeno bombom aos seus jogadores, caso optem 

pela subscrição do PS Plus.

Apesar de não ter uma oferta tão vasta como o PS Now ou o concorrente Xbox Game Pass, 

a Coleção PS Plus é um excelente ponto de partida para quem vier para a PlayStation 5 

com alguns dos maiores jogos da geração anterior por jogar. Entre uma seleção de 20 

jogos, encontramos títulos como Days Gone, God of  War,  The  Last  Guardian,  Uncharted  4: 

A Thief’s End, Bloodborne ou The Last of Us Remastered, prontos a jogar sem custos 

adicionais à subscrição do PS Plus, que continua a ser um dos pilares da experiência 

PlayStation, com o acesso às funções online da consola e descontos únicos.

Este pequeno incentivo é uma pequena dádiva aos futuros jogadores da PlayStation 5, 

servindo também de carta de convite para quem já está afastado da marca há algum 

tempo.

A PlayStation mais avançada de sempre é, também, a mais Premium até à data

A minha primeira semana de utilização da PlayStation 5 tem sido uma maravilha. Apesar 

de não ir mais a fundo no legado da consola, oferecendo uma compatibilidade além da
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PlayStation 4, tudo o que a PlayStation 5 coloca em cima da mesa é de uma otimização e 

de uma qualidade incrível. Não deixa muito espaço para imaginar melhorias, mas deixa, 

sim, espaço para imaginar o verdadeiro potencial da máquina ao longo do tempo.

Em gerações passadas, assistimos a jogos mais completos e complexos a puxarem pelas 

capacidades das consolas até à última gota, como vimos este ano em Ghost of Tsushima e 

The Last of Us Part II. Por isso, será uma questão de tempo até a PlayStation 5 libertar 

todo o seu potencial.

Uma coisa é certa: é uma aposta segura para os fãs da marca e fãs de videojogos em geral, 

naquela que já é, pelo menos aos meus olhos, um novo ícone da história da PlayStation.
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Fórmula Nintendo | Perfeição 
na Reinvenção 

BRUNO VIEIRA

Qualquer fã de videojogos que se preze, já ouviu falar nos dois titãs da Nintendo, Super 

Mario e The Legend of Zelda, e embora existam mais jogos que sigam esta fórmula (Kirby 

vem à cabeça), irei-me centrar nos porta-estandartes da marca nipónica.

A partir do momento em que carregamos no botão para iniciar qualquer um destes jogos, 

sabemos o que nos espera (salvo certas excepções), uma princesa que precisa de ser salva 

pelo característico vilão, desta vez num mundo ou espaço temporal diferente, onde 

lutamos com os mesmos inimigos (friso, inimigos, ao invés de bosses). Então, o que é que 

nos faz comprar a iteração seguinte destas sagas? A viagem.

A mim pouco me interessa que o Bowser tenha crista com uma t-shirt dos Village People, 

não é para aí que a Nintendo quer que olhemos, mas sim para a maneira como desenharam 

e encaixaram o mundo que vamos percorrer enquanto Mario, saltando e girando como 

sempre fizemos, desde o primeiro jogo. Com tons vibrantes e personagens que embora 

conhecidas, acrescentam sempre valor à história, e breves “acenos” que nos transportam 

para os seus antecessores.

Já com um peso mais assente na narrativa, The Legend of Zelda traz-nos, a cada título, uma 

nova versão temporal de Link, cujo objetivo tende a assentar no mesmo, salvar a princesa 

Zelda, então porque é que não nos cansamos de salvar sempre a mesma princesa, tal como 

em Mario? Porque Miyamoto é um mestre na arte de transformar o mesmo caminho 

percorrido centenas de vezes, criando diversões e personagens cativantes, que nos façam 

querer saber mais.

Pegando mais concretamente em Breath of the Wild, que embora bastante desviado dos 

tradicionais Zelda, nunca nos deixou sentir que não fazia parte do mesmo mundo. BotW 

deixa-nos no meio do nada, sem memória, apenas sabendo que temos de ir para o castelo. 

Mas como vamos? Com quem falamos? Do que é que precisamos? As respostas a estas 

questões mudam a cada TLOZ, cada uma mais extravagante que a outra, para que o jogador 

nunca sinta o cansaço de ir salvar a mesma princesa, vezes e vezes sem conta.

Para os mais atentos, irão reparar que em nenhum destes jogos a banda sonora deixa de ser 

subtil, lançando sempre tons mágicos que vão criando um ambiente acolhedor e ao mesmo 
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tempo nostálgico. Esse trigger das memórias tem também um grande peso, sentir o 

crescimento das personagens e do seu mundo será sempre um factor definitivo na 

elaboração destes videojogos, apelando à sua leal comunidade, a Nintendo jamais deixará 

um amante destas sagas ficar desiludido.

Claro que todas as viagens têm altos e baixos, mas a qualidade das mudanças não é tida 

em conta neste artigo, o que é tido em conta é a capacidade de mudar mas continuar 

“igual”, para que se algum dia nos lerem uma sinopse do jogo que vamos jogar, sem 

mencionar qualquer personagem, sabermos que o jogo em questão é Super Mario ou The 

Legend of Zelda, e aí estamos convencidos da compra certa.

Um dos exemplos mais sonantes deste artigo será Super Mario Galaxy, um jogo que 

arriscou até não mais com a saga, e, consequentemente, compensou até não mais 

(continua a ser, na minha opinião, o melhor Super Mario alguma vez feito). Super Mario 

Galaxy trouxe consigo um universo (literalmente) para se explorar, fugindo à tradicional 

aldeia que vamos percorrendo, juntamente com uma perspectiva em constante mudança, 

dada a forma esférica dos astros em que vamos passeando. A história é a mesma, o 

protagonista é o mesmo, os inimigos são os mesmos, mas que me caia um trovão em cima 

se não é um dos melhores videojogos alguma vez feitos.

Poderá parecer-vos que a premissa destes dois morreu, mas a verdade é que não precisa 

de haver premissa. Podíamos ter um jogo do Super Mario que durasse duas horas e 

extraíamos de lá mais sumo emocional do que muitos com dezenas de horas e múltiplas 

funcionalidades. Não é por acaso que a Nintendo faz questão de incluir estas personagens 

em praticamente qualquer tipo de multimédia que criem, o acaso não entra no dicionário 

de Miyamoto.

Aclamem, reclamem, sejam apáticos, a verdade é que The Legend of Zelda e Super Mario, 

mesmo que deixassem de ser feitos hoje, ecoariam pela indústria dos videojogos até a 

mesma deixar de existir.
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Lies Beneath 

BRUNO DORES

Antes de começar a minha análise ao Lies Beneath, confesso que não sabia quase nada 

sobre o mesmo. Assim que assisti a uns segundos do trailer, quiz de imediato parar de ver 

spoilers, e passar para a acção. Mesmo este sendo o estilo de jogo que não costumo jogar, 

nunca digo não a um jogo de terror em realidade virtual. Mas será que valeu apena? É isso 

mesmo que vamos ver!

Lies Beneath é um jogo de sobrevivência em primeira pessoa, desenvolvido pela Drifter 

Entertainment, que te leva numa demanda pela procura do teu pai, depois de um trágico 

acidente. Mas o que não estás à espera é da longa jornada que terás pela frente. E, mais 

importante, dos perigos que vão surgindo durante ela. Conforme vais progredindo na 

história vais aperceber-te que algo se passa, acabando por descobrir a verdade.

Um estilo visual único

O estilo de jogo é bastante único, apresentando tudo como se fosse uma história de banda 

desenhada, o que está incrível! Á medida que vais progredindo na história, vais folhando 

páginas, pondo-te a par dos acontecimentos da história. Além disso, para além dos sons, o 

jogo não tem falas, mantendo a narrativa sob a forma de texto flutuante, tal como nas 

bandas desenhadas. Ao início não achei muito prático, mas à medida que fui jogando 

apercebi-me que o silêncio na narrativa é algo muito importante para uma experiência 

mais imersiva.

Lies Beneath consegue ter um dos ambientes mais sinistros algumas vez jogados pela 

minha pessoa. As criaturas e os sons que estas emanam são de arrepiar a espinha. E por 

vezes, podemos contar com situações de pura surpresa, que nos fazem dar um pequeno 

salto, ou para alguns, um belo grito.

As criaturas neste jogo estão horrendas, mas no bom sentido! As suas expressões revelam 

sempre raiva e fúria, com um toque de aberração sinistra. É certamente algo que tu não 

queres ver de perto! No que toca aos Bosses do jogo (sim temos Bosses!), estes estão 

espetacularmente bem trabalhados. As batalhas contra eles são sempre desesperantes, dada 

a pressão a que eles te submetem. O primeiro sem dúvida é um dos que me fez lembrar da 

primeira parte do jogo The Evil Within, e foi logo um dos meus favoritos.
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Armas limitadas e um Isqueiro

As armas que tens neste jogo são variadas. Tens as típicas armas de  fogo,  como  as  pistolas  e 

caçadeiras, e tens armas de combate corpo a corpo, como facas, machados ou até 

machetes. Contudo, quase todas as armas são limitadas, sendo que nas armas de fogo estás 

dependente dos cartuchos que vais encontrando, enquanto que as machetes podem 

partir-se ao fim de várias utilizações. Aqui está o verdadeiro clima de insegurança, aquele 

sentimento de não teres tudo de mão beijada. O facto de teres que fazer a gestão de 

recursos é algo que só por si causa stress a qualquer um.

Como ajuda, tens um isqueiro que é o principal instrumento do jogo. Isto porque é com 

ele que consegues salvar o jogo, acendendo fogueiras e lamparinas. Além disso, deixar o 

isqueiro aceso vai permitir-te ver para onde deves caminhar, bem como também 

conseguires ver as armadilhas escondidas no chão (sim também tens disso no jogo).

Controlos bem afinados e ao gosto do jogador

Antes da história começar, o jogo pergunta-te qual a dificuldade de jogo e que estilo de 

controlos tu queres usar, de forma a sentires-te confortável. Se não sabes bem o tipo de 

controlo melhor para ti, não te preocupes. Podes testar os controlos num dos melhores 

tutoriais de VR que alguma vez vi! Quando terminado, é quase garantido que estás apto/a 

a prosseguir para a história.

No entanto, notei que o jogo ainda apresentou alguns bugs, ainda que parecessem poucos, 

foram o suficiente para causar-me alguns problemas durante algumas batalhas. Armas a 

desaparecerem quando deixo cair, itens a voar para o infinito e até mesmo (ainda que só 

tenha acontecido uma vez) o jogo encravar durante o loading do próximo cenário.

Música arrepiante!

Por fim a música. Oh...a música. Esta está perfeita para o ambiente do jogo que Lies 

Beneath nos oferece. Estas adaptam-se perfeitamente ao desenrolar dos acontecimentos, 

conseguindo ter um timming perfeito para nos fazerem assustar à força toda! Sem dúvida 

uma das melhores construções sonoras para um jogo de terror que já joguei! Já no sector 

dos efeitos sonoros, estes também estão muito bem assustadores. Chão de madeira a 

rachar, chão de gelo a estalar e até mesmo a respiração raivosa das entidades malignas que 

habitam no jogo, é de deixar qualquer um arrepiado!
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Ori and The Will of The Wisps 

DIOGO LOPES

Por vezes, o inesperado é o que mais nos surpreende. Uma sequela para o aclamado 

metroidvania Ori and The Blind Forest era algo que, provavelmente, muitos não 

esperavam. Mas na E3 de 2017, na conferência da Microsoft, um trailer curto de Ori and the 

Will of the Wisps foi apresentado, e só três anos depois é que seria lançado, no dia 11 de 

Fevereiro de 2020. Como já mencionei no início da análise, foi um jogo que me 

surpreendeu bastante.

Algo que reparei logo ao começar a minha aventura foram os visuais simplesmente 

espetaculares. Em termos técnicos, não há nada de muito avançado com efeitos e 

tecnologias inovadoras, mas a arte e a maneira como é apresentada é sem dúvida algo que é 

bastante único e lindo de se ver. A melhor descrição que posso dar é de que parece que 

estamos a ver uma pintura com vida.

Junto com os visuais, as animações também são incríveis. As nuances de Ori ao mover-se e 

saltitar pelos cenários são bastante suaves e naturais, há uma grande ênfase a dar carácter 

aos vários personagens do jogo com estes pequenos toques nas animações, e penso que 

funcionaram muito bem.

Esta apresentação é complementada por uma banda sonora espetacular. As variadas peças 

orquestrais que acompanham os vários acontecimentos e níveis do jogo evocam sempre a 

emoção e o ambiente correcto.

A atenção à arte e aos visuais servem a qualidade das mecânicas e de level design do jogo, 

com várias zonas e labirintos num mapa bastante grande e complexo. Mas nunca te irás 

perder pois o mapa vai desbloqueando à medida que vais descobrindo as zonas, e a 

complexidade é dividida exclusivamente por zona. Ou seja, não há ligações e atalhos 

complexos entre elas, fazendo com que os caminhos entre as zonas sejam mais directos, 

mas com o layout das zonas em si mais complexo.

Cada zona está repleta de pequenos segredos, como upgrades que aumentam a tua vida ou 

energia, ou shards que servem para acrescentar efeitos especiais a Ori, como aumentar as 

defesas, ou fazer algumas habilidades dispararem mais rápido. Penso que há um bom 

equlíbrio de itens para coleccionar, nunca sobrecarregando o jogador.
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O mundo também está repleto de personagens que te irão dar side quests. Muitas delas 

consistem apenas em descobrires alguns objectos para dar à mesma ou a outra 

personagem, mas há duas delas que são bastante boas.

Basicamente, irás descobrir ao longo da tua aventura uns ores e umas seeds escondidas 

pelo mapa. Estes itens são usados depois para construir uma espécie de hub central. Estas 

quests são bastante boas porque aproveitam a raiz do metroidvania e ao mesmo tempo 

dão vida ao mundo, pois a área vai evoluindo e mudando ao longo dos upgrades que 

realizas.

Um dos maiores focos do jogo é o platforming, que também se poderá juntar com alguns 

puzzles simples. Aqui temos uma das melhores partes de Ori and the Will of the Wisps: 

Ori é capaz de saltitar, trepar paredes, usar objectos e projécteis dos inimigos como 

extensão dos saltos, fazer dashes no ar, entre outros.

Outra das vertentes do jogo é o combate, que se baseia numa premissa de aprender 

padrões de ataques dos inimigos, desviando-te dos mesmos, e atacando nos momentos 

em que o inimigo está vulnerável. O combate do jogo é bastante sólido, com várias armas 

como uma espada, um martelo e um arco. Juntando-se ao movimento do jogo, Ori é 

capaz de muitas vezes “voar” enquanto ataca os inimigos, o que dá para um espetáculo 

visual bastante agradável.

Onde as tuas habilidades de movimento e combate vão ser verdadeiramente testadas é 

nos vários bosses que o jogo nos apresenta. Todos eles bastante interessantes em design, 

cada um com o seu padrão de ataques e truques para os derrotar. Os bosses têm várias 

fazes, e todas são bastante sólidas, à excepção de uma que é bastante comum e que se 

baseia num aspecto mais trial and error, o que pode dar a alguma frustração. Felizmente, 

estas fases são curtas e, se morreres, irás ser posto de volta ao início da mesma.

Tenho a acrescentar que joguei Ori and the Will of the Wisps no PC, e apesar de não haver 

nenhum problema com a performance geral do jogo, aconselho a instalarem o mesmo 

num SSD. Ao início instalei num disco mecânico e tive alguns problemas com o som a 

encravar e algumas paragens quando o jogo estava a carregar novas áreas.
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Crash Bandicoot 4: It’s About 
Time 

DIOGO VENTURA

Só porque é inevitável: Crash Bandicoot 4: It’s About Time chegou  em  boa  hora.  Com  novas 

técnicas, novidades de conteúdo e inúmeros desafios, a promessa é óbvia: muitas e viciantes 

horas de jogo! Mais completo, mais complexo e bastante mais avançado, Crash Bandicoot 4 

é possivelmente (e ignorando o meu lado nostálgico) o melhor título da série.

Bem, a minha viagem pelo universo Crash Bandicoot começou há quase 20 anos, no auge 

da clássica e pioneira PlayStation, quando o pequeno marsupial se tornou num dos 

primeiros protagonistas que conheci do outro lado das consolas. Por acompanhar a série, 

garanto-te que Crash Bandicoot 4 contribui, sem sombra de dúvida, para a sólida evolução 

que não tem escapado aos olhares mais atentos. Um crescimento não apenas por factores 

como os gráficos ou a dimensão narrativa, mas pela nova abordagem ao conceito, que 

catapulta a experiência de “jogar Crash Bandicoot” para um novo patamar, preservando a 

essência da linha principal.

Ainda em retrospectiva, creio que, em todos estes anos, nunca precisei de recorrer a tantos 

botões para controlar o Crash e a Coco. Nem tinha sequer sido necessário um domínio tão 

exigente de intervalos de tempo, que nem o próprio jogo parece por vezes conseguir 

acompanhar. Complexidade é possivelmente a palavra de ordem em Crash Bandicoot 4, 

tanto por este preciosismo desnecessário como pela própria dimensão e pelo 

desenvolvimento técnico e artístico. É o Crash Bandicoot mais complicado que já joguei, 

mas também o mais inovador e visualmente elaborado.

Com super-poderes (que acrescentam novas funcionalidades, mas que atrapalham mais do 

que ajudam), mapas originais e opções de personalização, criatividade não falta! Há que 

pesar ambos os lados e reconhecer que o histórico da série é marcado por momentos de 

repetição frustrante, mas também de alegria pela conquista de objectivos desafiantes.

Cenários, ângulos e obstáculos

Crash Bandicoot 4: It’s About Time oferece-te cenários fabulosos e altamente trabalhados.  A 

componente visual é um dos principais pontos fortes desta criação da Toys For Bob, 

também responsável pela excelente execução de Spyro Reignited Trilogy. Infelizmente, 

nem toda esta essência gráfica será comunicada tão bem como podia ser, uma vez que, com 

a avalanche de elementos, obstáculos e adversários em movimento de forma mais ou
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menos irregular, sobra pouco tempo (e pouco espaço) para apreciar a  composição  artística. 

Felizmente, por outro lado, se tiveres um momento para observar o cenário, vais perceber 

detalhes e horizontes bonitos e muito bem desenhados. E isso é qualquer coisa!

Em contrapartida, os ângulos, as câmaras e a própria perspectiva voltam a aliar-se aos 

vilões, contribuindo bastante para a entropia visual em termos de posições e distâncias, 

causando mais derrotas do que as clássicas caixas de TNT, os tubarões enfurecidos e os 

inimigos voadores ou armados até aos dentes. Por exemplo, a certa altura, deixei de ser 

capaz ver onde estava e para onde precisava de saltar, porque, sem rotação de câmara e 

com elementos do cenário opacos a ocupar o primeiro plano, restava-me experimentar e 

ver como corria o salto. É chato, sim.

Mais plataformas e níveis mais longos

Caso tenhas acompanhado a série ao longo dos anos, vais certamente reparar nisto: estes 

níveis são bem mais longos do que era habitual. Diz adeus aos percursos simples, curtos e 

de memorização rápida. Em Crash Bandicoot 4: It’s About Time, dependendo do teu estilo 

de jogo, completar uma dada etapa pode levar poucos minutos, muitos minutos ou até 

mesmo horas; não apenas pelo número inesgotável de vidas, mas pela duração dos 

próprios níveis. E atenção que são bastantes! Para além dos cinco confrontos com N. Gin, 

N. Brio, os Drs. N. Tropy e, claro, o Dr. Neo Cortex, existem 38 níveis principais e ainda 

linhas temporais alternativas que escondem milhares de caixas e centenas de gems 

(pequenos diamantes) para coleccionar.

Contrariamente ao que costumava acontecer, para conquistares estas gems, precisas de ter 

em conta quatro aspectos: a quantidade de Wumpa Fruits (ou Bumpa Berries) que 

encontras, o número de caixas que quebras, a gem escondida e o número de vezes que 

perdes. Começando por este ponto, como escrevi acima, o número de vidas pode ser 

inexistente, visto o modelo moderno funcionar numa lógica crescente de tentativas. Para 

validares este ponto e receberes o prémio, não podes perder mais de três vezes no mesmo 

nível. E é algo simples, assim que ganhes prática! Em termos de recolha de itens, terás de 

coleccionar 40%, 60% e 80% das Wumpa Fruits ou Bumpa Berries disponíveis, para 

conquistares as respectivas três gems. Quebrando todas as caixas, incluindo dos níveis 

bónus, desbloqueias a quinta gem. Por último, um pequeno diamante está escondido 

algures em cada nível, por isso mantém-te com atenção! E este conselho serve para 

praticamente tudo em Crash Bandicoot 4.

Novidades e modos de jogo

Não ignorando o facto de estas tarefas te ocuparem algum tempo, as gems coloridas estão 

igualmente de regresso, sendo agora apenas quatro e de simples acesso. Ainda assim,
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como a Toys For Bob não quer aborrecer ninguém, Crash Bandicoot 4: It’s About Time 

traz novos modos de jogo. Daqui, devo de destacar o N.Verted Mode, que substitui as 

Wumpa Fruits por Bumpa Berries e espelha os níveis que completaste anteriormente, 

transformando-os através de novos esquemas de formas e de cores.

É agradável ver também que o multiplayer foi finalmente trabalhado, numa abordagem 

que outros títulos podiam optar por seguir. Em Crash Bandicoot 4, o multiplayer (local) 

pode ser conduzido com recurso a um só comando, que é passado entre os diferentes 

jogadores na sessão, evitando assim que sejam necessários mais equipamentos. Neste 

tópico, encontras o modo cooperativo N. Pass e os modos de competição Crate Combo e 

Checkpoint Race, em que os jogadores se enfrentam em provas de precisão e velocidade.

Entre as novidades introduzidas por Crash Bandicoot 4, estão ainda as curiosas Flashback 

Tapes. Evita quedas ou derrotas e colecciona as pequenas cassetes que diversos níveis 

principais têm à tua espera. Estas cassetes podem ser inseridas na estação apropriada, 

desbloqueando novos esquemas de plataformas e conteúdos, que enriquecerão a 

experiência narrativa do jogo. E isto leva-me a outro ponto relevante!

Mergulha na história

Merecedora de destaque nesta análise é igualmente a composição narrativa, quase 

inexistente ou pouco elaborada no passado. Em paralelo com a história principal, que 

introduz enredo, espaço e tempo, protagonistas, aliados e adversários, as linhas temporais 

constituem um alicerce explicativo para alguns acontecimentos da narrativa central, 

permitindo-te descobrir novas perspectivas da história, pela mão de personagens 

secundários como a Tawna, o Dingodile e o Dr. Neo Cortex. A história principal, que 

podes completar com relativa facilidade, cumprindo os

mínimos, é então acompanhada de interessantes linhas temporais, que introduzem novos 

conteúdos e recompensas.

Por falar conteúdos e recompensas, It’s About Time parece ter aprendido algo com Crash 

Team Racing Nitro-Fueled, que apresentou um excelente desenvolvimento após o 

lançamento, alterando a minha opinião inicial em relação ao jogo, que, hoje em dia, 

receberia uma classificação bem mais elevada, sem qualquer dúvida. Ao contrário do que 

aconteceu em Cortex Strikes Back ou Warped (na versão melhorada), tens agora 

oportunidade de equipar Crash e Coco com dezenas de skins, que podem ser 

desbloqueadas através da recolha de gems e da conquista de objectivos. Todos gostamos 

de personalizações, e por isso esta introdução empurra, mais uma vez, o recém-lançado 

para o topo do pódio da série.
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Que mais deves saber sobre Crash Bandicoot 4?

Por vezes, os esquemas de plataformas são desnecessariamente complicados, limitando 

bastante as tuas acções a um padrão de tempo e de espaço demasiado preciso. Uma 

décima de segundo ou dois centímetros mal calculados fazem toda a diferença entre 

completares um nível extenso ou ires pelos ares, tendo de repetir uma generosa parte do 

percurso novamente. E sim: é um eufemismo para escrever o quão impensável pode ser a 

complexidade crescente de alguns níveis. Ao longo da história, esta exigência acentua-se, 

podendo levar os menos pacientes a momentos de frustração. Não quero entrar em 

exemplos específicos, mas é inevitável mencionar o Cortex Castle, um verdadeiro e 

desesperante pesadelo. Como imaginas, as coisas pioram, quando decides completar o 

jogo a 100% ou 106%. Mas boa sorte com isso!

Se és trophy hunter, não tenho boas notícias. À semelhança de Crash Bandicoot 

anteriores, a Platina é complicada de conseguir, assim como uma série de outros troféus e 

conquistas, que requerem máximos de máximos. Recordo-me do difícil que foi conseguir 

a Platina de Crash Bandicoot 3: Warped, na N. Sane Trilogy, e (pelo que percebi) aqui é 

bem pior, mas possível, claro. Desde que com muita prática e, acima de tudo, muito 

tempo livre!

Antes de terminar, resumo que, em termos gerais, este Crash Bandicoot é visivelmente 

superior aos anteriores, introduzindo novas técnicas, mais personagens jogáveis e 

abordagens que enriquecem a forma e o conteúdo. Apesar do preço, está mais do que 

recomendado para quem conhece e explorou os anteriores, tal como para todos os fãs da 

série, não sendo um ponto de partida vedado a quem descobre o universo Crash 

Bandicoot pela primeira vez. No entanto, existindo uma ordem cronológica em termos de 

evolução e enredo, é provável que ela possa fazer algum sentido.
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Xbox: 10 motivos para 
adquirires uma consola da 

Microsoft! 
IGOR GONÇALVES

Para um dos milhares de jogadores, como eu, que cresceram a jogar Nintendo 64 e 

Playstation One, mergulhar na sexta geração de consolas seria impensável sem o hardware 

sucessor, quer fosse da Sony ou Nintendo.

Não havia espaço para mais nenhuma no mercado e, portanto, a Xbox Original, lançada em 

2002 na Europa, foi uma das consolas que, infelizmente, me passou ao lado, mesmo sendo 

o hardware mais potente da sua altura (consolas), além de ter títulos fascinantes como Halo 

e Fable que viria a jogar anos depois.

No entanto, tudo mudou com a chegada da Xbox 360, uma das consolas mais brilhantes de 

todos os tempos, muito acarinhada pelos fãs e, com certeza, a melhor da sua geração. Desde 

então, a Microsoft tem sido uma forte concorrente na indústria e com crescimento 

exponencial a cada ano que passa.

Felizmente, Portugal está no bom caminho e já se encontram comunidades de Xbox de boa 

saúde, ainda que o mercado seja dominado maioritariamente pela Playstation e Nintendo 

por terras lusas.

A pensar no início de geração, e especialmente nos gamers que ainda desconhecem as 

consolas da Microsoft, apresento-vos apenas 10 das muitas vantagens em se ter uma consola 

Xbox na vossa casa, e ficarem com a melhor relação de custo-benefício do mercado de 

videojogos:

1 - Xbox Game Pass

O Santo Graal da divisão Xbox, e não é para menos... Cada vez existem menos palavras para 

qualificar este MEGA serviço de subscrição. Por uma mera quantia de 9,99€ por mês – sem 

contar com promoções anuais muito boas -, poderás ter acesso a mais de 400 jogos, com 

entradas mensais (e por vezes até semanais) de jogos, perks,  e  agora  até  a  EA  Play  se  juntou  à 

festa, disponibilizando o seu catálogo em parceria com a Microsoft. Completamente 

irresistível.

2 - Ecossistema

Com uma UI moderna e actual, tempos de carregamentos muito rápidos, sistema de parties 
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e mensagens agora na mesma tab, e acima de tudo uma equipa magnífica sempre atenta e 

disposta a ouvir o feedback e tentar perceber a visão dos jogadores de forma a trazer as 

melhores actualizações para continuar a melhorar o sistema. Este ponto torna os sistemas 

Xbox experiências muito satisfatórias de navegar, não interessa qual a consola que 

adquiras.

3 - Suporte, pós-venda, e garantia

Quem já teve problemas com alguma das consolas Xbox ou qualquer um dos seus 

acessórios como comandos, por exemplo, sabe o quão bom o suporte consegue ser. Com 

uma simpatia muito característica dos funcionários da Microsoft, os problemas são 

sempre resolvidos muito rapidamente, e acima de tudo com o maior cuidado, prezando 

sempre o cliente.

Escrevendo por experiência própria, enviei dois comandos Xbox One que deram 

problemas com drifting no analógico, – algo muito comum actualmente – e uma semana 

após a recolha do artigo danificado, enviaram-me outro para substituição e ainda assim 

deixaram-me ficar com ele após enviarem um novo. Algo raro de ser ver nos dias que 

correm.

4 - Comandos Xbox

Como se costuma dizer: “Em equipa que ganha não se mexe“. Foi essa a filosofia da 

Microsoft ao assumir continuar com o mesmo modelo para a nova geração que se segue. 

Com um design moderno, superfícies esculpidas e uma geometria muito própria para 

proporcionar o melhor nível de conforto possível para as horas que passarás agarrado ao 

comando, faz deste dispositivo um dos favoritos dos jogadores. E agora com mais um 

botão muito útil de share que te fará partilhar os melhores momentos de forma fácil e 

rápida, e com um d-pad melhorado para fighting games, torna o comando melhor que 

nunca. Experimentem, e garanto-vos que vai ser difícil escolher outro.

5 - Region Free e jogos mais baratos

Ao contrário da concorrente Playstation, na Xbox podes trocar a região da tua conta e 

comprar os jogos mais baratos, e tudo sem necessidade de recorreres a VPN, apesar de 

haver quem o faça. Tudo o que precisas de fazer é trocar a região da tua conta, activar um 

gift card da mesma região, e voilà, consegues aproveitar as ofertas e jogar com as 

mudanças de câmbio e valores de mercados mais baixos e adquirir jogos de forma mais 

acessível, e tudo de forma legal.

Também existe quem use VPN para contornar a store mas a Microsoft já deixou bem claro 
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que é ilegal, apesar de não existir relatos pelo menos Portugueses de banimentos de 

contas. Ainda assim, é totalmente desaconselhável. 

6 - Smart Delivery

Para os jogadores que têm uma Xbox One ou até mesmo para quem ainda pense em 

adquirir uma com esta baixa de preço, e mais tarde queiram adquirir uma consola de nova 

geração, podem ficar descansados, o sistema Smart Delivery irá transformar o vosso jogo 

de acordo com a vossa versão de consola Xbox, para que possam ficar com a versão mais 

optimizada possível.

São já mais de 50 títulos, e podes contar com optimizações para títulos como Cyberpunk 

2077, Assassins Creed Valhalla, Halo Infinite e muitos mais...

7 - Retrocompatibilidade

Imagina teres uma Xbox One ou uma Series S/X, e conseguires jogar títulos de Xbox 360. 

Já imaginaste? Agora, além da Xbox 360, imagina ires mais longe e jogares ainda títulos da 

Xbox Original lançada em 2002 na tua consola de nova geração.

Sim, tudo isto é possível! São já mais de 600 títulos, variando entre a saudosa Xbox 360, e 

a Xbox Original, e mesmo estagnado de momento para concentrar todo o trabalho árduo 

nas consolas de nova geração, Phil Spencer, o chefe da divisão Xbox já garantiu que a 

adição de jogos irá continuar aquando os lançamentos das consolas. Só nos resta esperar...

8 - Xbox Live*

A Xbox Live é a rede mais estável do mercado em consolas. O serviço ficou muito famoso 

e ganhou muitos fãs leais na era da Xbox 360 devido à sua fiabilidade, segurança e solidez 

na sua rede. Todas essas qualidades se mantiveram, e mesmo sendo preciso assinar Xbox 

Live Gold para jogar jogos free-to-play, este serviço é obrigatório para quem procura a 

melhor experiência online do mercado em consolas.

9 - xCloud

Inicialmente denominado project xCloud, e agora na sua fase pós-release, podemos ter a 

certeza da qualidade do serviço. Este serviço cloud da Xbox faz com consigas jogar os teus 

jogos favoritos desde o teu smartphone e tablet a partir de arquivos salvos directamente a 

partir da nuvem.

*Nota do Editor: Em 2021, o serviço já não é necessário para os utilizadores jogarem títulos 
F2P.
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Não precisarás de fazer download de nenhum jogo. Tudo o que precisas é de uma internet 

estável, e seres membro Xbox Game Pass Ultimate para usufruíres gratuitamente deste 

serviço de streaming, e literalmente jogares onde quiseres.

10 - Xbox Game Studios e o seu futuro risonho

E porque tudo o que mais interessa são os jogos, a Xbox viu-se perder imenso terreno 

devido a esse quesito, junto com o lançamento desastroso da consola em 2013. No 

entanto, são já 15 estúdios focados em fornecer jogos excelentes para todos os tipos de 

jogadores. Com a mais recente aquisição da Família Zenimax, tudo isto reforça ainda mais 

o futuro risonho da companhia.

343 Industries, Bethesda, id Software, Ninja Theory, Rare, Playground Games, Turn 10, 

The Coalition, inXile e Obsidian são apenas alguns. Coisa pouca?
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Videojogos em Português: Game 
TV, o programa de videojogos 

do Brasil
MIGUEL COSTA

No início dos anos 90, a internet não era o recurso “garantido” que temos hoje: a ligação 

não era tão rápida, fiável ou acessível. Portanto, os gamers dependiam de outros meios para 

saber as novidades dos videojogos, como as revistas e (com sorte) programas televisivos 

sobre videojogos. Esta realidade aplicava-se não só a Portugal, como também ao Brasil.

Hoje, vamos falar de um programa que fez as maravilhas de um país lusófono, mas que não 

é português: o Game TV. Este programa foi um testemunho televisivo dos videojogos no 

Brasil, sobre os quais reportava com carisma e boa disposição. E chegou mesmo a gravar 

um jogo hoje muito raro!

O Game TV, realizado por Ricardo Yamada, foi transmitido em 1993 e abordava novidades, 

dicas, e concursos sobre videojogos no Brasil. O carácter regional do programa era evidente 

não apenas pelo tom e charme das apresentadoras (como Elisabeth de Carvalho e Isabella 

Brandão), mas também no retrato que fez da época. Foi, por exemplo, com este programa 

que soube da Geniecom, uma réplica de NES com um Game Genie integrado!

Mas algo que também contribuía para o charme do programa era o seu caráter “amador”. 

Com “amador”, não falo de falta de profissionalismo, mas sim de como usavam calão no 

lugar de alguns termos técnicos. Queres um exemplo? Os termos que usavam para os 

golpes especiais do Street Fighter II!

Em suma, o Game TV era um programa com que o gamer dos anos 90 se identificava, 

como se pode ver quando falavam em Super Mario All-Stars/Collection (apesar de se 

enganarem uma vez num nome).

O Game TV foi um programa memorável e importante para a história dos videojogos. Mas 

para mim, o momento mais importante foi a cobertura de eventos “Nintendo Challenge”. 

Em São Paulo, havia um espaço chamado World of Nintendo. Além de ser uma autêntica 

exposição de Nintendo, o espaço foi usado pelo Game TV para organizar um desafio com 

cartuchos especiais de Super Nintendo, que tinham desafios de três jogos diferentes:

- Apanhar 50 moedas em Super Mario World; Dar duas  voltas  em  F-Zero;  Acertar  num  alvo 

em Pilotwings;
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Estes cartuchos de competição são atualmente conhecidos por vários nomes (como 

Nintendo Challenge 1992 e Nintendo Campus Challenge) e são tão raros que só se 

conhecem três cópias (segundo o Snes Maps). E como é que soube disto tudo? Graças a 

gravações do Game TV que mostram o espaço e o “jogo” em ação!

Cada cultura tem a sua história

Não é só do Japão e dos Estados Unidos que é feita a história dos videojogos. Cada região 

tem as suas particularidades, e o Game TV deixou-me fascinado pelo mercado brasileiro 

do gaming nos anos 90. Agora, sei que neste mercado predominavam os clones, e sei 

como foi a entrada oficial da Nintendo no Brasil, graças à Playtronic!

Portanto, só me resta deixar um Super Mega Beijo — mais uma expressão típica das 

meninas do programa — a todos aqueles que se esforçam para preservar estes 

testemunhos, como os youtubers Mestre Ryu e Reise Durch Die Zeit!
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Odisseia de Um Bit | Game & 
Watch: Quando as Calculadoras 

Viraram Videojogo 
JOÃO TEOTÓNIO

O sucesso do mercado de consolas da Nintendo sempre foi inconsistente, variando de 

região para região. Histórias de sucesso espalhadas pela Internet acerca do mercado 

americano ou japonês não faltam, mas essa nem sempre era a realidade noutros lugares. 

Portugal sempre foi um país mais pegado à Sega ou à Sony, por exemplo.

Mas se tivermos a falar de consolas portáteis... Upa! Upa! A Nintendo sempre dizimou o 

mercado! Não existe mesmo outra marca que consiga chegar aos seus calcanhares! Ora 

lembremo-nos que os nossos recreios sempre tiveram inundados com Game Boy atrás de 

Game Boy e a malta mais nova também se apegou bem à Nintendo DS. Facto que, sem 

dúvida, influenciou o desenvolvimento da Nintendo Switch...

Nesta Odisseia de Um Bit, vamos explorar a verdadeira origem destes aparelhos de bolso da 

companhia de logótipo vermelho, quando os videojogos “móveis” eram jogados em LCD 

monocromáticos. Hoje vamos falar dos Game & Watch!

Reza a lenda que a ideia surgiu quando Gunpei Yokoi, o homem que mais tarde se tornaria 

o criador do Gameboy, viu um homem a brincar com uma calculadora enquanto viajava de 

comboio. 60 máquinas praticamente distintas foram produzidas pela Nintendo entre 1980 

e 1991. No entanto todas elas tinham algumas características em comum: O acesso a duas 

variantes do mesmo videojogo, chamados “Game A” e “Game B”, e um relógio.

O primeiro videojogo chamava-se Ball e era extremamente simples. Dois botões 

controlavam os braços de um malabarista e não podíamos deixar as bolas caírem para o 

chão. A complexidade ia aumentando com o tempo. Manhole usava quatro botões para 

mover a personagem pelo ecrã na tentativa de não deixar cair o pessoal da rua para o 

esgoto. Oil Panic usava dois ecrãs distintos para mostrar o estado de uma bomba de 

gasolina com fugas na sua canalização. Este design seria aproveitado mais tarde para a 

Nintendo DS. A versão portátil do Donkey Kong deu ao nosso mundo o grande dpad! É 

difícil de imaginar o gaming antes disto, mas esse até então era mais apegado a roldanas e 

joysticks para mover as nossas personagens.

O meu primeiro contacto com Game & Watch foi através de uma reedição feita por volta 

de 1998 que tinha o formato de porta-chaves. Era Mario’s Cement Factory, um videojogo
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simples, mas divertido onde controlamos o Mario numa fábrica onde temos de esvaziar 

tanques com cimento antes que eles transbordarem, enquanto passamos por um elevador 

extremamente perigoso! O canalizador fazia mesmo de tudo antes da sua vida em 

Mushroom Kingdom... Claro que esse não foi o único a voltar às prateleiras das lojas.

Em alternativa a este relançamento, tivemos direito também a compilações para a família 

dos Game Boy. Nestes, os pequenos videojogos eram modernizados a nível de animação e 

grafismo, disponíveis lado a lado com réplicas mais leais. É Engraçado como estes modos 

mais contemporâneos foram perdendo atenção, quando comparados com os seus 

companheiros mais antigos. Claramente um resultado do aumento da popularidade da 

sua mascote monocromática.

Tenho outros videojogos que não quero deixar de mencionar (só porque gosto muito 

deles). O Fire em que temos de salvar pessoal de um prédio a arder de forma 

extremamente hilariante. A versão portátil do Mario Bros. onde controlamos o Mario e o 

Luigi numa garrafeira com uma espécie de interruptores, num aparelho em forma de 

livro. Não esquecendo o impressionante Game & Watch de The Legend of Zelda, que 

apesar das limitações do hardware, consegue conter alguns itens, masmorras e até bosses. 

Bem gostava de pôr as minhas mãos num destes!

Devido ao seu custo baixo de produção não faltaram alternativas, e devido à animação 

limitada e à saturação do mercado com shovelware produzido por outras companhias, 

este aparelho foi ganhando má fama com o tempo. No entanto, o Super Smash Bros. 

revitalizou o interesse nesta antiga marca de portáteis. Talvez um dia veremos o seu 

retorno... Nem que seja como versões limitadas de super mini porta-chaves especiais de 

aniversário ou algo do género.
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Jogos Musou São Bons, e Vou 
Explicar Porquê! 

PAULO NARESSI

Hoje vamos falar de um assunto que é controverso, mas não deveria ser: jogos Musou. 

Produzidos, na sua maioria, pela Koei Tecmo, jogos Musou têm uma reputação estranha no 

mundo dos videojogos...

A maioria das pessoas com quem falo que já deram uma verdadeira oportunidade a um 

Musou genuinamente gostaram do jogo e dizem ter-se divertido bastante. Por outro lado, 

existe uma má reputação ao género entre pessoas que jogaram apenas algumas horas ou 

que nunca jogaram, em grande parte devido às análises de mídias como a IGN e outros 

sites, que quase sempre falam como se estes jogos fossem apenas fluff sem estratégia.

A grande quantidade de franquias que possuem um Musou também faz com que as pessoas 

acreditem que o género apenas serve para tirar dinheiro dos fãs japoneses.

Tudo isso está MUITO longe da verdade, e até estranho este último argumento. Eu não vou 

dizer que se algo vende bastante é necessariamente de qualidade, mas existem muitas 

franquias e empresas que NÃO SÃO conhecidas por serem gananciosas e, no entanto, 

possuem Musou.

A Nintendo, uma empresa que faz questão que os seus jogos sejam da qualidade mais alta 

possível, possui jogos do género para duas franquias: Fire Emblem e The Legend of Zelda, 

sendo que esta última é uma franquia onde SEMPRE entregam um jogo muito acima da 

média do resto que existe no mercado. Então, eu vou argumentar que se eles conseguiram 

ter a Nintendo como cliente e convencer o Aonuma a fazer um jogo, é porque há qualidade 

aí.

Mas então, porque é que muitas pessoas com menos de 10 horas de jogo acham que Musou 

é apenas button mashing desenfreado sem estratégia ou profundidade? Porque elas jogam 

com a mentalidade de que o jogo será um Hack and Slash nos mesmos moldes de Devil 

May Cry e Bayonetta, focado em combos, com literalmente centenas de combinações de 

combo onde o objectivo é derrotar até uns 10 inimigos de cada vez enquanto explora uma 

fase ou região com começo, meio e fim, e isso está longe de ser verdade.

Eu não tenho muita experiência com todo o género, mas já tenho mais de 100 horas de
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quanto Warriors, que são bem mais difíceis de se derrotar. Após derrotar um general, a 

maioria dos peões que o seguia desaparecerão, ou simplesmente deixarão de ficar 

ressurgindo. Entende que os peões são uma ameaça não pelo poder de ataque deles 

incrivelmente baixo, mas sim por a sua quantidade indicar controlo territorial sobre uma 

região, enquanto que os inimigos que realmente te darão trabalho em combate são os 

generais.

A tua equipa também possui peões e generais. Peões aliados geralmente lutam de igual 

para igual com peões inimigos, só que teus generais em um geral são mais fracos que o 

general inimigo e irão precisar que lutes em conjunto com eles ou os resgates de uma 

derrota iminente. O que faz sentido, senão o jogo seria fácil demais. 

Basicamente, em todas as regiões do mapa onde não estás presente e, combate, o jogo será 

um RTS que joga de forma automática, onde o teu lado possui uma leve desvantagem de 

força que te obriga a prestar atenção ao mapa durante o tempo todo.

No caso em específico do Hyrule Warriors, algumas fases também terão bosses especiais, 

que deves derrotar usando itens que são adquiridos durante o jogo.

Parte 2 – Warriors e seus combos

Musous são conhecidos por possuírem diversos personagens jogáveis. Hyrule Warriors, 

por exemplo, possui mais de 40 personagens e estilos jogáveis. Por conta de um jogo desse 

tamanho, é evidente que cada personagem não terá centenas de golpes como Dante tem, 

mas ainda existe bastante profundidade.

Cada personagem possui em torno de 12 a 18 golpes, com metade deles acoplados a um 

auto combo. Sim, o jogo usa auto combo, mas... Não é tão automático assim.

O auto combo padrão é fraco, tira pouco dano, não possui grande alcance, e é horrível. Se 

só o usares, não irás passar das primeiras 5 horas de jogo, num jogo de 400 horas de 

duração.

Isto porque o auto combo não é um auto combo, é apenas uma maneira diferente de te 

dar acesso aos seus verdadeiros golpes. Hyrule Warriors, por exemplo, só possui dois 

botões de ataque, pois usa ao todo nove botões da Nintendo Switch – X e Y são os golpes 

fracos e fortes, B é evasiva e dash, A é o Super, R estoura a barra de magia, ZR usa itens, L 

trava a mira, ZL defende, e R3 invoca a bomba atómica da fada.
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Num jogo com tantas funções diferentes, seria inviável ter mais do que dois botões de 

ataque e, por ser um jogo de acção, não seria intuitivo usar direcionais para decidir qual o 

golpe que está sendo usado, pois ao contrário de arena fighters ou de jogos de luta 

tradicionais 3D, tu não estás a todo momento com a mira posta num oponente; estás a 

movimentar-te livremente.

Então, qual a solução que acharam para ter acesso ao golpe que queres? Simples, os teus 

golpes principais são todos feitos usando o golpe forte, e a quantidade de golpes fracos 

que fizeste antes de premir o forte determina que golpe irás receber.

Golpe forte sozinho é o que chamamos de C1, golpe fraco seguido de forte é o que 

chamamos de C2, e vai indo até chegar ao C6.

Cada personagem possui 6 ataques principais, cada um com uma função específica, e tu 

tens que decidir de acordo qual usar numa partida. Eu vou exemplificar mostrando a lista 

de ataques das minhas personagens principais, Linkle com as botas das galinhas e Tetra:

O C1 da Linkle é uma investida rápida que destrói pontos fracos do inimigo num piscar de 

olhos. Não vou entrar em detalhe do que é ponto fraco nesse vídeo, senão ficaria longo 

demais.

O C2 de praticamente todo o personagem Musou é um launcher, que te permite obliterar 

generais com combos longos. A Linkle é a mesma coisa – manda um general para o ar e 

pula para um combo aéreo.

O C3 dela é um pontapé recto, destruindo grupos de inimigos à sua frente.

O C4 é um launcher com uma hitbox circular, excelente para manter a tua ofensiva sem 

ficares vulnerável quando estás a enfrentar mais que um general, apanhando todos ao teu 

redor num combo aéreo.

O C5 é um launcher seguido do pontapé recto do C3, excelente para destruir grupos à tua 

frente enquanto batalhas generais.

Já o C6 é o seu golpe destruidor de multidões: duas galinhas começam a fazer uma dança 

circular à tua frente, causando dano em todos na região dessa dança. Podes mudar a 

direcção do golpe e enfiar dezenas de inimigos dentro do teu ataque, enquanto enches 

MUITA barra para os teus supers.

Cada golpe possui momentos e situações específicas onde serão mais eficientes, e são 

variados para cada personagem. Vamos falar da Tetra agora:

O seu C1 é um tiro que causa uma bolha de água à sua frente, dando stun lock em 

inimigos atingidos por este ataque.
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jogo em Hyrule Warriors e umas 10 em Fire Emblem Warriors, além de ter pesquisado 

bastante na internet como são as mecânicas de outros jogos que ainda não joguei. Logo, 

gostaria de fazer um mini tutorial aqui de como o género funciona em geral, sem 

aprofundar demasiado nas mecânicas exclusivas de Hyrule Warriors.

Parte 1 – Controlo Territorial

Muitas pessoas acreditam que Musou simplesmente significa “jogo de Hack and Slash 

japonês”, e dizem que Senran Kagura ou Sakura Wars são Musou. Isso está 

equivocadíssimo: ao contrário de Hack and Slashes, o objectivo de Musous não é criar 

combos enormes; tanto que esses jogos nem sequer possuem um contador de hits, eles 

possuem um contador de nocautes, o que faz perfeito sentido, pois o jogo é sobre controlo 

territorial.

Uma das características de Musou é a quantidade massiva de inimigos no erã, mas esses 

inimigos são uma ameaça de forma diferente do que apenas em combate – eles são como 

peões, que são subordinados de generais, e que controlam as regiões onde estão no Mapa. 

Quanto mais pontos azuis ou vermelhos tiverem numa região específica do mapa, mais 

peões terão ali controlando aquele território para a sua facção em específico.

Os pontos quadrados do mapa são o que chamamos de Keeps, pontos estratégicos que 

invocam cada vez mais peões e generais para aquela facção, que terão como objectivo 

caçar e controlar mais Keeps. Para capturar um Keep, é preciso matar peões o suficiente 

para esvaziar a barra de vida do Keep, e assim fazer um general especial aparecer, 

chamado de Keep Boss. Derrota-o e o Keep será teu.

Os quadrados com castelo são o que chamamos de base, que sempre terão um 

personagem selecionável, os Warriors, como líder. O objectivo final tanto teu enquanto 

jogador tanto do teu inimigo é tomar a base adversária, objectivo este que será alcançado 

derrotando o líder.

Os inimigos irão agir de forma territorial e raramente irão partir para a ofensiva na sua 

base sem possuir um controlo dos Keeps mais próximos dela, enquanto tu como jogador 

terás que cumprir objectivos específicos para destravar a base inimiga, que irá começar, à 

partida, com portões trancados. Os objectivos variam de missão para missão, mas os mais 

comuns são os de derrotar generais específicos dos inimigos, ou tomar o controle de 

Keeps específicos.

Ambos os lados possuem generais, que podem ter tanto NPCs mais fortes que os peões,
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Já o C2 é uma onda de água que lança o oponente para o ar e lhe permite fazer combos 

devastadores.

O C3 é seu golpe de investida, destruindo inimigos à sua frente.

O C4 é excelente para manter combos com seu oponente no ar, enquanto também destrói 

todos os peões em seu caminho.

No C5, Tetra pula e dá tiros de água certeiros à sua frente, seguidos de uma investida. Este 

golpe é excelente para desviar de ataques de generais sem perderes a tua ofensiva, pois 

enquanto ela está no ar poucos ataques conseguem lhe acertar.

Já o seu C6 é o destruidor de multidões: Tetra cria uma triforce no chão e explode tudo 

que for atingido por ela.

Saber usar cada um destes golpes na hora certa é a chave para a vitória. “Mas Blue Link, tu 

não podes apenas usar um mesmo auto combo e ainda ganhar?” Talvez, mas é aí que entra 

um ponto importantíssimo, pelo menos em Hyrule Warriors!

Parte 3 – Adventure Mode

Embora esta parte do artigo seja exclusivamente sobre Hyrule Warriors, preciso de falar 

sobre isto pois é o que me fez viciar de vez nesse jogo.

O modo aventura são mapas onde cada quadrado é uma missão, com cada missão 

garantindo-te recompensas diferentes. Mas é aí que vem o ponto: muitas missões obrigam 

a tirares Rank A para poderes receber a melhor recompensa ou destravar mais pontos do 

mapa, forçando-te a realmente aprender a jogar e ser efectivo. Ranks são determinados 

por quantos inimigos tu nocautaste, quanto tempo demoraste e quanto de dano levaste.

Além disso, algumas missões forçam-te a usar personagens específicos, obrigando-te a 

saber, pelo menos, o básico de como jogar com toda a gente, não apenas com o teu 

personagem principal como em jogos de luta. Muitas missões também possuem 

recompensas escondidas no mapa dentro de baús guardados em Keeps inimigos, o que te 

incentiva a explorar o mapa ao invés de só lutar sem fim.

Uma grande componente deste modo é que realmente lembra a proposta do The Legend 

of Zelda original, que era explorar sozinho um mapa atrás de tesouros e criares a ta 

própria aventura.

Se possível, por favor dá uma oportunidade aos jogos Musou. É um género que gosto 

bastante!
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16 Videojogos para Despertar o 
Ecologista em Ti

SOFIA MARTINS

Todos sabemos que muitos videojogos são mais do que simples fontes de entretenimento, 

levando-nos a emocionarmo-nos com as personagens, as suas histórias, e até as suas lições. 

Hoje, exploramos vários videojogos para despertar o ecologista em ti:

Okami

Com o objectivo de livrar Nippon do maligno Orochi, a deusa Amaterasu terá de usar a sua 

Celestial Brush para trazer vida de volta à florestação e restaurar a harmonia.

A mensagem do jogo é subtil, mas visível: bastam pequenos gestos para fazer a diferença no 

combate às alterações climáticas. Além disso, Okami é um daqueles jogos com visuais 

luxuriantes que te vai encher o ecrã de cores vibrantes e vontade de explorar tudo à tua 

volta.

Flower

Um jogo que aborda a relação entre a natureza e o Homem da forma mais eficaz: fazendo 

com que o jogador experiencie o que é ser um dos seus elementos, o vento. Este tem o 

poder de criar vida e energia e espalhar luz e amor, manipulando pétalas de flores e outros 

componentes vivos.

Num todo, Flower ajuda a compreender o ciclo da vida, como a natureza é influenciada, 

mas também a estabelecer harmonia entre a vida urbana e a Mãe Terra. Relaxante e 

importante.

Fujii

O nosso primeiro jogo VR da lista, Fujii permite ao jogador explorar uma vasta região 

verde, devendo restaurar a flora e fauna adormecidas através de luz, água e harmonia, 

enquanto colecciona sementes e ovos para fazer crescer o seu próprio jardim.

Stardew Valley

Este simulador de agricultura é, na verdade, muito mais do que um simples jogo para te 

ajudar a relaxar enquanto tomas conta da tua quinta.

Para além de ter como começo a troca da cidade stressante pela tranquilidade do campo, ao 
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longo da tua jornada conhecerás muitos personagens e encontrarás muitas mecânicas de 

jogo que te mostrarão a importância da sustentabilidade e de viver em harmonia com a 

Natureza. Deverás gerir os recursos ambientais, tomar atenção às estações, e apenas 

utilizar o que precisas.

Never Alone

Never Alone é um tributo à cultura do Alaska e dos seus nativos, os Iñupiat. A sua história 

segue uma menina Iñupiat e uma raposa do Ártico na busca pela causa da nevasca eterna 

que cobre o seu mundo e que ameaça a sua sobrevivência.

O jogador deverá manipular ambas as personagens, levando-as por este mundo gelado e 

aprendendo sobre os costumes e histórias das tribos indígenas, tocando fortemente na sua 

relação com a Mãe Terra.

Oiligarchy

Ligado ao petróleo, temos Oiligarchy, um jogo cuja mecânica funciona exactamente ao 

contrário da dos restantes. Poderás explorar e perfurar o planeta à procura do precioso 

líquido, corrompendo políticos, parando o desenvolvimento de energias renováveis e 

aumentando o vício do petróleo. À medida que os recursos acabam, deves começar a 

pensar na tua próxima estratégia...

A New Beginning

Esta aventura de point-and-click começa no futuro distante. Devido a vários desastres 

ambientais, muitos organismos e formas de vida tornaram-se extintos. Os seres humanos 

estão a ir pelo mesmo caminho, sendo o seu único habitat as cavernas por baixo da Terra.

A sua única solução é utilizar uma máquina do tempo para voltar ao passado e tentar 

encontrar uma forma de parar as catástrofes que assolaram o seu mundo actual.

Block’hood

Se gostas de simuladores de cidades, Block’hood consegue ir um pouco mais além e 

conjugar as mecânicas de jogos existentes com a implementação de ecossistemas no meio 

da urbanização. Cria bairros únicos e cheios de vegetação, perfeitos para combater os 

efeitos da poluição.

Eco

Cria uma civilização em harmonia com a natureza, utilizando os seus recursos de forma 

consciente, progredindo no campo tecnológico, construindo uma indústria sólida, mas 

mantendo sempre em mente o frágil ecossistema do teu novo mundo e o impacto que as 
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tuas descobertas têm.

Fate of the World

Literalmente, o futuro do planeta encontra-se nas tuas mãos neste jogo de estratégia, onde 

tu és um líder mundial com a responsabilidade de encontrar soluções para os muitos 

desastres ambientais que se vão multiplicando.

Estuda a ciência, passa leis, contrata agentes, e concebe uma estratégia, mantendo o 

equilíbrio entre os teus interesses e as consequências das tuas acções.

Menções Honrosas:

Horizon Zero Dawn

Neste futuro pós-apocalíptico, a Terra foi devastada e é agora controlada por máquinas, 

com pequenas colónias de seres humanos que tentam sobreviver nesta nova realidade.

Horizon Zero Dawn marca uma clara posição em relação aos perigos dos avanços 

tecnológicos desenfreados. Cabe ao jogador explorar as razões que levaram a este declínio 

ambiental e procurar soluções para o restaurar.

Final Fantasy VII

O planeta encontra-se depleto da sua força vital, a energia Mako, que está a ser extraída e 

direccionada, em vez disso, para as cidades, deixando um completo deserto para trás. O 

culpado? A Shinra Corporation, a maior companhia de energia do mundo, que força os 

pobres a viverem em favelas e auxilia os ricos a ficarem cada vez mais ricos.

Os paralelos entre a guerra do petróleo e a ganância das empresas no nosso mundo é 

óbvia e não escapará àqueles que experimentem um dos jogos mais famosos da franquia.

Sid Meier’s Alpha Centauri

Esta sequela de Civilization retrata o nosso futuro século XXII, estabelecendo a história no 

planeta Chiron, no sistema solar Alpha Centauri. Nele, sete facções com ideologias muito 

diferentes entre si, terão de encontrar um equilíbrio e lutar por um lugar no planeta que a 

cada dia ganha mais consciência própria...

Sonic the Hedgehog

Apesar de não parecer à primeira vista, Sonic trava uma luta bem ambientalista: proteger 

os pequenos Animais do seu mundo das garras do Dr. Eggman, que pretende usá-los 

como fontes de energia orgânica para os seus Badniks.
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Dishonored

Provavelmente não estavas à espera deste na lista, até porque a componente ambiental 

aqui pode passar ao lado de muitos: a constante caça às baleias pela sua gordura, carne, 

ossos – para criação de runas e amuletos, e mais importante, o seu óleo – a fonte de 

energia de Gristol.

Considerados como gigantes com poderes sobrenaturais, o jogo explora a constante luta 

por supremacia entre elas e os seres humanos, e as consequências devastadores da sua 

possível extinção.
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The Long Dark 
JOANA SOUSA

Depois da experiência bem divertida e cheia de macacadas de The Survivalist, hoje trago-te 

The Long Dark. Desenvolvido pela Hinterland Studio, este é um jogo mais sério também 

focado no género de sobrevivência que chegou recentemente à Nintendo Switch.

O mundo de The Long Dark

The Long Dark transporta-nos para um mundo frio e quase inóspito, de paisagens brancas 

onde o perigo espreita sedento de fome. Aqui irás explorar em primeira pessoa o fim do 

mundo, ou pelo menos, sentirás-te na solitude de caminhar sobre o seu desfecho trágico 

deste, consequente das garras geladas da Mãe Natureza.

The Long Dark lançado já para outras plataformas em 2017, oferece-nos um mundo aberto 

para explorarmos, com a opção de jogarmos três modos de jogo: o modo de estória 

“Wintermute”, “Survival” e “Challenge”. Este último, confere-nos pequenos desafios com 

objectivos a cumprir, ao passo que no modo Survival exploras o mundo aberto e todas as 

suas regiões livre e cautelosamente. Fazeres-te à vida tentando sobreviver um dia de cada 

vez, e os quantos mais puderes, é o desafio do modo Survival. No entanto tem em atenção 

ainda, que uma vez morto, não poderás regressar a nenhum ponto de gravação, sendo 

apenas possível recomeçar tudo do início.

Com isto, chegamos ao modo Wintermute, onde testemunhamos a estória episódica de 

sobrevivência de Mackenzie. Este trata-se de um piloto que recebe um pedido urgente da 

sua ex-companheira, que necessita de voar rumo ao norte do Canadá. Como qualquer bom 

jogo de survival, despenhamo-nos nesta estória, após vislumbrarmos umas estranhas luzes 

no céu, e quando recuperamos a consciência, a nossa parceira desapareceu.

As mecânicas de sobrevivência

Com o inventário limitado a peso, e os settings de dificuldade no grau de Voyageur, sendo 

este o normal entre os disponíveis, deparei-me a percorrer este cenário abandonado, 

escalando montanhas, pilhando casas abandonadas, e aproveitando o que os mortos 

deixaram para trás junto com os seus corpos. Isto numa busca desenfreada por saber o 

paradeiro de Astrid, mas sobretudo de mantimentos, que a início escacearam rapidamente 

devido ao meu ritmo de aprendizagem e de controlo das necessidades da personagem. 
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Com uma boa mão cheia de soluções para satisfazerem as tuas necessidades, como 

construir um fogueira, uma cama, reparar e remendar itens e roupas, tornar a neve em 

água potável e cozinhar o que a vida selvagem nos providencia, consegues ter umas 

noções muito reais de uma jornada desta magnitude. No entanto o tom sério, duro, e algo 

melancólico de The Long Dark torna-se ainda mais realista quando mal nos deixa piscar 

os olhos sem estarmos plenamente conscientes das consequências de cada acção que 

tomamos. 

Ora, como em qualquer outro jogo, temos aqui presente um sistema para vigiar as 

necessidades e saúde do nosso personagem. Necessidades essas medidas através da 

temperatura corporal, a fadiga, a sede, a fome, e da barra de vida de MacKenzie. Basta 

alguma destas descer para um nível em que está em risco de entrar em estado crítico, e 

logo saberás que por exemplo estás a entrar em hipotermia, ou que corres o risco de 

torcer um pé, ou de desmaiar... 

A início devo dizer que parecia malabarismo tentar equilibrar sobretudo as quatro 

necessidades básicas, mas mais à frente nos episódios, a derradeira dificuldade começa a 

ser decidir o que droppar do inventário e o que manter. “Preciso assim de tantas barritas 

energéticas e latas de sumo, quando tenho alimentos mais eficientes? Por outro lado, estas 

pesam menos na mochila... mas também em situação de emergência não me conseguirão 

garantir a vida a longo prazo.”

Coloca todos os teus argumentos na balança e pondera bastante cada trajecto, pois até a 

questão de se deves ou não correr, irá influenciar rapidamente o declínio da tua saúde. No 

entanto para bem ou para mal, e especialmente para mal dada a minha pessoa, não te 

precisas de preocupar em ponderar o mesmo em relação a saltar. Tudo bem, na vida real 

também não andamos aí aos saltos, mas dado o jogo ser de sobrevivência e exploração, 

gostaria de pelo menos ter essa acção disponível.

Procura sítios abrigados do vento para construíres uma fogueira e cozinhares, descansa 

em casas e veículos abandonados, alimenta-te do que encontras e do que caças. Sobrevive 

a ataques de lobos e do temível urso que prescruta o topo da colina. Aqui alguns detalhes 

deixaram-me algo inquieta, como ter de torcer o pescoço a um coelho para concluir a 

matança e poder usufruir da sua carne, no entanto outros como ouvir os lobos bem perto 

de nós quando estes ainda estão a largas distâncias da nossa posição, ou querer interagir 

com pedaços de árvores que não posso usar para recolher madeira, desapontaram-me um 

bocado.
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Não obstante, é no modo Wintermute que The Long Dark triunfa com um storytelling 

poderosíssimo apesar de escasso, mas que nos confere sempre um rumo indispensável. 

Creio que é por este mundo sentir-se tão vazio e frio que nos agarramos ao calor das suas 

poucas personagens. Isso, e devido aos diálogos que temos com essas serem amplificados 

pela gravidade das suas pausas e profundidade do seu silêncio, onde ouves o calor, e o 

estalar da lenha. Senti-me verdadeiramente incapaz de deixar estas personagens, após 

estas se revelarem tão humanamente bem escritas. Também as notas que vais 

encontrando pelo caminho, deixadas por alguns que já partiram e outros que vão tentar a 

sua sorte, ajudam a desmistificar a gravidade da situação por que estas pequenas vilas 

passaram.

A música é por vezes a nossa única companheira, e devo dizer, sinto-a muito próxima da 

companhia que tive com os temas noturnos de Skyrim. É leve, mas é sonante e tanto nos 

dá para descontrair ao mesmo tempo que sentimos ainda o peso da solitude e da ausência 

de vida nos interiores, como para nos manter constantemente alerta quando expostos no 

exterior. Uma trilha enaltecida um pouco mais pelo grafismo que igualmente procura não 

se revelar muito austero ao passo que procura transmitir o realismo e a dureza.



ANDRÉ SANTOS
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The Last of Us Part II
ANDRÉ SANTOS

Foi em 2016 que a Naughty Dog melhorou os dias dos fãs de Joel e Ellie ao anunciar a 

continuação de The Last of Us através da sua segunda parte. Estamos em 2020 e, depois de 

alguns adiamentos, podemos finalmente dizer que temos a aventura nas nossas mãos. The 

Last of Us Parte II tem data de lançamento para daqui a uma semana, dia 19 de junho, e a 

expectativa dos fãs é muita, mas será que o estúdio Norte-Americano conseguiu criar um 

jogo que viverá acima das expectativas?

A premissa do jogo é simples, Ellie parte numa viagem de vingança onde terá que enfrentar 

alguns inimigos. Uns já conhecidos outros nem tanto. Uma história de amor, odio, 

rivalidades, mas acima de tudo uma história forte onde acabamos a combater os nossos 

próprios demónios.

Mecânicas e encontros mais adultos

The Last of Us Parte II é um jogo que se mostra mais adulto, mais maduro, não só na sua 

narrativa, mas também nas mecânicas que vai apresentado à medida que avançamos na sua 

história. Ao começar somos levados a melhor conhecer os controlos do jogo e, ao bom 

estilo da Naughty Dog, a conhecer a premissa para o que aí vem.

A partir daqui o título convida-nos a explorar cada recanto, cada pedaço de mapa, num 

mundo que embora não seja aberto transmite essa sensação a cada passo dado. Ao explorar 

vamos encontrando colecionáveis e claro loot. Este loot encontra-se dividido em três 

categorias:

Partes mecânicas – Usadas para melhorar as nossas armas, e sim, embora The Last of Us 

Parte II não seja um jogo demasiado focado nas batalhas armadas, a verdade é que ao 

melhorar as armas que possuímos vamos sentir alguma diferença, ficando mais fáceis de 

usar. Isto traduz-se em encontros controlados de melhor forma, principalmente se usarmos 

a arma certa para tal encontro.

Medicamentos – Estes servem para melhorar as nossas próprias habilidades, desde a 

capacidade que temos para ouvir inimigos à distância até à nossa resistência em encontros 

com um confronto mais direto, e acreditem... estes são inevitáveis.
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Outros objetos – Este conjunto de objetos já é bem conhecido dos fãs de The Last of Us. 

Inclui lâminas, álcool, panos ou até fita adesiva. Com isto poderão fazer craft de kits de 

primeiros socorros, setas para o vosso arco, silenciadores para uma das vossas pistolas, 

minas e até balas para umas das vossas armas. Sim, isto é uma novidade relativamente ao 

primeiro The Last of Us... mas já lá vamos.

Como já dissemos anteriormente, em The Last of Us Parte II é importante explorar cada 

pedaço do mapa, talvez mais importante que na primeira parte, isto acontece porque 

neste segundo jogo existem mais ramificações das habilidades que podemos desenvolver, 

sendo que algumas vamos encontrando em formato de manual ou revista ao longo da 

nossa aventura, ou sejam se por acaso passarmos a correr por algum local, sem prestar 

atenção ao que nos rodeia, poderemos acabar por perder a possibilidade de incorporar 

uma nova habilidade há nossa personagem.

Uma das habilidades que vamos encontrar é a possibilidade de fazer craft de balas para 

algumas das nossas armas ou até flechas explosivas para o nosso arco. A verdade é que 

tanto as balas como as flechas explosivas podem ser essenciais ao ter um encontro com 

um dos inimigos mais agressivos, e cuidado porque alguns inimigos são mesmos 

agressivos, por isso, embora estejam a contar os minutos para avançar na narrativa, 

percam o vosso tempo na exploração pois ao explorarem vão estar a trabalhar para que 

seja mais fácil avançar na história de The Last of Us Parte II. Além disso vão estar a 

descobrir mais elementos da história pois existem muitos diálogos, muitas interações, que 

acrescentam pedaços importantes ao enredo criado pela Naughty Dog que só serão 

descobertos se estiverem prontos para explorar o jogo e aquilo que o mesmo tem para 

oferecer.

Se nas mecânicas já percebemos que existem evoluções que fazem com que as mesmas 

pareçam mais maduras e, de certa forma, também mais importantes para o jogo pela 

forma como estão desenvolvidas, os encontros com inimigos vão pelo mesmo caminho. 

Mostram-se mais adultos, maduros e, dependendo da abordagem escolhida, mais 

violentos. Tudo isto faz com que tenhamos que pensar duas vezes antes de entrar num 

edifício cheio de clickers ou de atravessar aquela rua cheia de inimigos com armas de fogo 

e muita vontade de nos desfazer com auxílio de um martelo.

Pensar duas vezes. Sim, porque os encontros com os diferentes tipos de inimigos são um 

dos aspetos mais importantes do jogo, a forma como estão construídos faz com que ao 

passar 10 vezes por um mesmo encontro a nossa experiência seja completamente 
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diferente. Isto acontece, em parte, devido à forma como abordamos tal encontro, mas 

também à IA dos inimigos que está muito bem desenvolvida, tendo comportamentos 

diferentes em cada uma das experiências nesse mesmo encontro específico.

Este comportamento dos inimigos em conjunto com um level design de topo e o facto da 

exploração ser um fator importante no jogo, fazem com que seja completamente normal 

que no fim de acabar The Last of Us Parte II pela primeira vez tenham vontade de voltar a 

pegar no comando e correr o mundo criado pela equipa da Naughty Dog novamente.

Impressionante

Se o primeiro The Last of Us é visto como um dos jogos que marcou uma geração, não só 

pela sua história, mas também pelas qualidades técnicas do título a verdade é que The Last 

of Us Parte II não lhe fica atrás e será certamente um jogo que marcará de forma 

impressionante o fim desta geração de consolas PlayStation.

O que faz do novo título uma criação impressionante não é apenas um bom trabalho a 

nível gráfico, um bom trabalho a nível sonoro ou tampouco um excelente trabalho ao 

nível do level design ou da construção da narrativa. O que faz desta  aventura  de  Joel  e  Ellie 

um título impressionante é a forma encontrada pela Naughty Dog para ligar todos estes 

aspetos e como isso transporta os jogadores para a aventura que estão a viver.

A nível gráfico foi impossível encontrar problemas de  animação,  ou  quebras  da  frame  rate, 

durante o decorrer de todo o jogo o que só por si faz com que tenha valido a pena esperar 

por este segundo capítulo de The Last of Us, mesmo com os atrasos que foram ocorrendo 

ao longo dos últimos meses. Para além disso, as paisagens detalhadas e a forma como o 

mundo está criado dão a sensação que nos encontramos num jogo em mundo aberto, 

mundo esse que podemos correr de uma ponta à outra... tudo isto faz com que nos 

sintamos dentro do jogo desde o minuto inicial da história ao último segundo dos 

créditos.

Não é a primeira vez que dizemos que The Last of Us Parte II apresenta-se de forma mais 

madura, mais adulta, mas também mais agressiva. O trabalho feito com a banda-sonora e 

efeitos sonoros do jogo contribuem em muito para isto.

Imaginem-se numa sala bem iluminada, mas cheia de clickers e um stalkers à mistura. 

Agora imaginem-se na mesma sala, com os mesmos infetados, mas sem luz. Só com a 

vossa lanterna. Agora imaginem-se nessa sala, com esses inimigos, apenas com a vossa
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lanterna, e onde sabem que ao dar um passo na direção errada vão fazer com que um 

pedaço de madeira faça barulho, ou com que um objeto caia e isso faça com os vossos 

inimigos corram na vossa direção.

A qualidade do trabalho gráfico, o level design e sem esquecer o ambiente sonoro criado 

para o jogo, fazem com que alguns encontros sejam agressivos, intensos, claustrofóbicos e 

ao mesmo tempo sejam das coisas mais gratificantes que alguma vez passaram num 

videojogo. Isto porque todo o ambiente deste The Last of Us Parte II consegue transportar 

os jogadores para aquela situação de uma forma tão “real” que no fim, a única coisa que 

conseguimos fazer, ainda com as mãos a suar, é respirar de alívio e continuar até ao novo 

encontro.

Calma, não se preocupem, se o suor for muito podem sempre baixar o nível de 

dificuldade a qualquer altura do jogo e reverter ao original sempre que quiserem. Sim, a 

intensidade vai continuar lá, mas muito provavelmente vão conseguir passar aquele 

encontro mais rapidamente para no fim respirar de alívio.

Por fim, importa referir que a Naughty Dog fez um excelente trabalho para tornar o jogo 

possível de jogar por quase todas as pessoas que assim o desejem fazer. A disponibilidade 

de software de acessibilidade, bem como estas pequenas alterações à dificuldade do jogo, 

fazem com que The Last of Us Parte II seja um jogo extremamente inclusivo.

Uma pequena nota secundária: Se o jogo já se comporta assim na PlayStation 4 e com o 

seu “normal” Dualshock 4, não conseguimos deixar de imaginar como será voltar a jogar 

esta aventura quando a mesma estiver disponível para a PlayStation 5 com o seu 

Dualsense. Sentir cada passo, cada ranger do chão ou até a força da natureza que vamos 

encontrando ao longo do jogo... sentir tudo isto nas mãos fará com que esta aventura se 

torne ainda mais especial.

As emoções em The Last of Us Parte II

Não vamos, de forma alguma, revelar qualquer parte da história de The Last  of  Us  Parte  II, 

vamos sim tentar colocar em palavras aquilo que sentimos ao pegar no comando e viver 

este novo desafio. A narrativa agora criada é uma montanha-russa de emoções, de 

sentimentos. Imaginem um jogo, que dentro da mesma hora de gameplay, vos faz sentir 

felizes, aliviados, tristes, furiosos, desiludidos e, até, conformados. Tudo isto é possível, 

tudo isto é possível elevado à potência em The Last of Us Parte II.

Preparem-se, pois existem momentos no jogo, que ao fazer uma qualquer missão em que 

a vossa personagem está sozinha, se vão, sem duvida alguma, sentir sozinhos, com medo... 
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medo de avançar e ver o que aí vem, medo de ter que fazer uma escolha, medo de virar 

naquela esquina ou de entrar naquele edifício que aparenta estar vazio. Todo este medo é 

seguido de uma enorme sensação de alívio, alegria ou tristeza, quando chegam ao fim do 

dia e estão de novo acompanhados... nem que seja por mais uma, impressionante, 

cutscene.

E se os ambientes dentro de edifícios podem parecer claustrofóbicos e até fazer com que o 

ritmo cardíaco aumente, não fiquem a pensar que a vida está facilitada ao andarem na rua. 

A verdade é que a beleza do mundo é inegável, mas essa beleza traz também uma falsa 

sensação de segurança. Existiram momentos em que estávamos tão maravilhados com o 

esquilo a passar, com coelho a saltar à nossa frente, ou até mesmo com um fim de dia de 

meter inveja às mais belas fotografias do nosso mundo, que acabamos por não perceber 

que estávamos a entrar na toca do lobo, estávamos frente a frente com quem nos queria 

mal e sem tempo para reagir. Isto é The Last of Us Parte II e o seu mundo, belo mas 

perigoso.

Considerações Finais

The Last of Us Parte II é muito mais que um jogo, é muito mais que uma história que nos 

vai sendo contada à medida que abrimos caminho por partes de um mundo que estamos 

a explorar pela primeira vez... é uma experiência. Uma experiência que nos levará a 

combater os demónios que habitam aquele mundo e os que habitam na nossa cabeça. 

Uma experiência que nos faz viajar por um mundo que tem tanto de fascinante como de 

perigoso, mas acima de tudo, uma experiência que nos faz pensar sobre o nosso mundo, a 

nossa sociedade e as nossas escolhas.

O trabalho criado pela Naughty Dog leva-nos numa viagem entre o amor e ódio. É uma 

história recheada de personagens, de momentos, que rapidamente entram na nossa 

cabeça e nos fazem perceber que a sociedade onde vivemos, ainda que sem infetados, está 

fragmentada e que cabe a cada um de nós, e às nossas escolhas, fazer com que esses 

fragmentos desapareçam e consigamos viver, todos juntos, sem preconceito, sem ideias 

pré-concebidas e, sobretudo, em paz com nós próprios e com o mundo que nos rodeia.

É por tudo isto que The Last of Us Parte II se mostra mais maduro, mais cru, algo que 

cada jogador deve viver à sua maneira, sem influências externas. É também, por toda esta 

experiência que proporciona ao jogador, um marco na história dos videojogos e será 

lembrado como o melhor jogo da sua geração.





ANDREIA MENDES
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Outsider: Depois da Vida 
ANDREIA MENDES

Outsider: Depois da Vida é uma aventura intrigante de point-and-click e ficção científica, 

cuja história é essencialmente avançada a partir da resolução de puzzles. O jogo em si é um 

orgulho nacional, pois foi desenvolvido pelo estúdio indie português Once a Bird, cuja 

equipa é constituída apenas por três pessoas (Ricardo Moura – o programador, Tiago 

Lourenço – o ilustrador e Jo Pereira – o músico), também é importante mencionar que a 

publicadora responsável foi a Rogue Games, Inc.

Com pouco diálogo e uso de cenários visualmente cativantes ao olhar, o jogo torna-se uma 

metáfora completa para o que está entre a vida e a morte, abordando de leve temas como a 

consciência da máquina e o seu questionamento sobre o meio envolvente. O protagonista é 

um robô e o único restante da sua espécie, o que o motiva a querer descobrir o que está “lá 

fora” para além da Terra. Ao longo da história, este encontra-se frequentemente sozinho, 

até porque não existe mais ninguém como ele, por esse lema poderá surgir o significado de 

“Outsider“, o robô que é um “forasteiro” no universo.

Num futuro muito distante, a humanidade tornou-se extinta. O plano “Escape” 

representava a nossa última esperança de sobrevivência, mas acabou por falhar.  No entanto, 

nas ruínas de um antigo edifício científico, existe uma faísca que restaura acidentalmente a 

energia de um robô android, intitulado HUD-ini, esta complexa invenção poderá ser uma 

nova oportunidade para recuperar a vida ao planeta Terra e salvar o universo por inteiro. 

Rapidamente vais aperceber-te que este robô é um pouco diferente do que seria uma 

máquina habitual, este é extremamente curioso e isso leva-o a tentar descobrir os mistérios 

por de trás da sua existência, assim como procurar o que está para além no espaço.

Ao longo desta aventura, tens de puxar pelas tuas habilidades de lógica para resolver 

puzzles desafiantes. Os puzzles são sem dúvida o elemento que predomina mais durante a 

jogabilidade, estes baseiam-se em fórmulas um pouco familiares, mas conseguem manter a 

sua originalidade ao rubro. Os puzzles adaptam-se ao tema e ao fio condutor do jogo, 

acabando por serem o próprio meio que ajuda a desencadear a narrativa. Alguns puzzles 

podem parecer um pouco mais complicados que outros, para ser sincera, até reparei que 

estes escalam ligeiramente em termos de dificuldade quando realizados dentro da mesma 

tipologia. No entanto, se encontrares-te muito aflito, existe um botão com um ponto de
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interrogação que especifica os géneros de puzzles que aparecem e dá-te pequenas 

orientações para os conseguires completar, mas obviamente sem as soluções.

Em termos de restante jogabilidade, tendo em conta que é um jogo mobile, o sistema 

point-and-click é algo espontâneo de manusear, tornando a jogabilidade mais acessível. 

Outsider também utiliza a vibração do telemóvel para criar um ambiente mais imersivo. 

Para além disto, não precisas de preocupar-te em salvar o progresso, pois o jogo inclui 

autosave que grava tudo o que fazemos logo no momento. Um pormenor que reparei e 

achei uma certa piada é que esporadicamente o jogo envia notificações ao telemóvel a 

relembrar que o HUD-ini está a precisar de uma mão humana para conseguir salvar o 

universo ou que o HUD-ini está a emitir um sinal de aflição porque está preocupado com 

a nossa ausência.

O único aspecto negativo que tenho a dizer sobre o jogo na sua totalidade, é a duração. A 

duração acaba por ser um pouco curta, posso dizer que minha experiência durou cerca de 

quatro horas, isto porque tenho um raciocínio ligeiramente lento para resolver puzzles e 

gosto de investir algum tempo a explorar elementos aleatórios nos cenários. No entanto, 

acredito que uma pessoa super dotada de inteligência conseguisse terminar este jogo em 

pelo menos duas horas. Posso admitir que esta duração apanhou-me de surpresa, porque 

estava a gostar tanto do rumo da história e da variedade de puzzles, que simplesmente 

deixei-me levar na onda e quando dei por mim já tinha terminado. No entanto, fiquei 

bastante satisfeita com tudo aquilo que o jogo me proporcionou, apesar das minhas 

expectativas terem estado a ansiar por uma aventura mais prolongada.

Devido ao jogo ser curto, a verdade é que não existem grandes variedades em termos de 

novos lugares ou personagens. Contudo, eu acho que o facto de não haver grande 

presença de personagens, também ajuda a corroborar a ideia do protagonista ser mesmo 

um robô “Outsider“, o único da sua espécie que explora solitariamente um universo à 

beira do colapso. Apesar dos cenários também apresentarem-se em poucas quantidades, a 

qualidade acaba sempre por falar mais alto, pois estes são capazes de deixar-nos 

hipnotizados com o seu nível de rigor e atenção aos pequenos detalhes. Não dá para 

esconder que por influência da duração, a história avança a um ritmo rápido, mas tudo o 

que acontece consegue prender a nossa atenção, levando-nos a um final interessante que 

deixa a porta aberta a várias teorias.

A arte do jogo e o seu estilo visual foi algo que me surpreendeu muito, Outsider consegue 

transformar um mundo pós-apocalíptico em algo extremamente belo ao olhar. Os
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cenários; as personagens e até os puzzles possuem um aspecto incrível e assentam “que 

nem uma luva” com o tema futurista. Muitas vezes os lugares são dedicados a uma cor de 

paleta, ora o azul, laranja ou vermelho, todas elas conseguem formar um espectáculo 

visual magnífico, ainda mais quando aparecem todas misturadas. Um dos meus 

momentos favoritos do jogo é mesmo quando o cenário enche-se repleto de cor: quando 

o robô parte em direção ao espaço e vemos estrelas; uma galáxia espiral e o que parece ser 

até um buraco negro, tudo cheio de vida como se fosse uma tela pintada em movimento. 

As animações também estavam excelentes, assim como os atores de voz. Apesar de não 

haver muitas manifestações nesta última vertente, adorei ouvir a  pronúncia  semi-britânica 

e robótica do protagonista. A banda sonora é igualmente extraordinária, possuindo batidas 

tecnológicas suaves que nos permite relaxar à medida que avançamos com o jogo.

Para concluir, Outsider: Depois da Vida foi uma experiência curta, mas com uma 

qualidade acima da média. Por vezes costumam dizer que “menos é mais” e acho que essa 

expressão aplica-se bem neste caso. O estúdio Once a Bird está de parabéns pelo seu novo 

jogo e por terem arriscado com um conceito tão fora da caixa, espero que continuem a 

fazer mais projectos criativos como “Outsider” para alcançarem novas metas cá em 

Portugal e eventualmente lá fora, até porque no universo não existem limites.



NUNO MARQUES



R U B B E R  C H I C K E N

91

Hyper Light Drifter: Sozinho na 
Introspecção
NUNO MARQUES

Há muito a dizer sobre a comunicação nos videojogos....Seja sobre tutoriais, exposição 

escrita, diálogo, ou até comunicação não verbal. Como ávido leitor e jogador de RPG’, os 

meus gostos recaem sobre jogos que muitas vezes recorrem a quantidades enormes de 

texto e diálogo para formar e explicar mundos densos, credíveis, cheios de cultura, vida e 

magia. Adoro filmes e livros mais lentos e admito que tenho uma tolerância e paciência 

acima do normal para dedicar tempo e atenção a absorver os detalhes de cada flavor text, 

livro ou descrição posta no meu caminho. Paciência esta que muitas vezes aliena o meu 

gosto quando em comparação com os meus colegas ou amigos, dedicando-me a meios com 

interpretações menos subtis e mais ricos em conteúdo explícito.

No entanto, de vez em quando surge algo cuja própria essência marca como único e 

inconfundível. Seja no estilo gráfico, na banda sonora, nas animações ou na atmosfera. É 

nesses momentos que me relembro da beleza da simplicidade, da dificuldade da concisão e 

de praticar o “meramente necessário” e quão mais difícil pode ser manter uma visão ou 

ideia clara e inteligível quando reduzida ao seu estado mínimo. Deixar migalhas espalhadas 

para despertar a curiosidade do jogador em saber mais sobre um mundo misterioso é algo 

difícil de fazer, havendo recentemente vários exemplos de sucesso considerável, como 

Breath of The Wild ou a franquia Soulsbourne. O imaginário do jogador é uma arma mais 

poderosa do que qualquer mestria ou perícia em escrita ou design e o jogo do qual vou falar 

hoje é, além de mecanicamente brilhante, um exemplo claro da utilização do mesmo.

Hyper Light Drifter (HLD) surgiu na minha mira como uma recomendação num podcast. 

Com a citação de inspirações como Nausicaa e o Vale do Vento e O Castelo no Céu, cujo 

criador curiosamente partilha o nome com o criador dos Soulsbourne, fiquei 

imediatamente interessado em jogar. Ambos são referências visuais e criativas 

extremamente importantes para mim, mas à primeira vista não parecem partilhar muito 

com a excepção do mesmo criador. Enveredei então por descobrir qual a ligação entre 

ambos e HLD.

Solidão, desespero, ansiedade, terror, mistério. Tudo isto é transmitido na introdução de 

HLD, sem um diálogo ou texto. Os efeitos sonoros, a cinematografia e a eficiência com que 

se contextualiza um mundo decadente pós-apocalíptico são de uma mestria absolutamente 
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incrível. Em três minutos entendemos que não só ocorreu algum cataclismo, como somos 

introduzidos à personagem principal, percebemos que há algo de errado com a sua saúde, 

é também introduzida uma força misteriosa que nos guia para um objectivo e um 

elemento de corrupção ou perigo que nos assolará na nossa demanda. Os visuais pixelart 

são assombrosos, particularmente a cena em que são revelados uns titãs que rapidamente 

começam a decair perante os nossos olhos. A intenção na escolha das cores é clara, pois 

trata-se de um estilo de pixelart sem outlines, que requere muita atenção ao contraste, 

particularmente em imagens tão visualmente densas como as aqui apresentadas. A banda 

sonora é mais uma forma de criar um ambiente e atmosfera do que propriamente criar 

melodias icónicas. Para isto, recorre ao uso frequente de synths melancólicos e 

reverberantes, com padrões repetitivos. Funciona muito bem no contexto, ajudando a 

colocar o jogador num mundo vazio, desconhecido e perigoso. Lembra muito Blade 

Runner 2049, ou, recorrendo a um exemplo no mesmo meio, Metroid.

Após a curta introdução, acordamos num acampamento e somos recebidos por uma 

tempestade que nos fustiga penosamente com chuva e relâmpagos e presenciamos uma 

panorâmica de verdes azuis e roxos que nos transporta para uma realidade fria e inóspita, 

mas bela. A personagem principal parece cuspir sangue em convulsões violentas e é nos 

entregue o controlo da mesma. Somos um Drifter, um explorador de ruínas antigas, que 

procura recuperar e utilizar tecnologia perdida.

Imediatamente percebi de onde vinham as influências previamente mencionadas. 

Civilizações antigas. Tecnologia perdida. A beleza da destruição e da decadência. A 

estranhamente reconfortante reconquista pela natureza de um mundo que ficou para trás. 

Mas, acima de tudo, a certeza de que aconteça o que acontecer, vai sempre haver alguém 

com a força para continuar, independentemente das circunstâncias. Se HLD se cingisse a 

isto, já teria capturado a minha atenção e imaginário e seria meritório da bajulação que 

possui. No entanto, para minha felicidade, é isto e muito mais.

Na sua base, HLD é muito simples e direto. É um jogo de acção na terceira pessoa com 

uma perspectiva topdown, a la Zelda retro, que assenta em dois pilares: Combate e 

exploração. A nossa personagem tem um botão de ataque, um de dash e um de cura. Após 

alguma progressão desbloqueamos armas de longo alcance. O mundo está dividido em 

quadrantes diferentes que circundam uma zona central. A nossa missão é explorar estas 

quatro zonas de uma maneira não linear e ativar “fechaduras” que normalmente estão 

guardadas por bosses em ruínas antigas. Estas “fechaduras” por sua vez ativam algo no hub 

central, que no final do jogo se abrirá. Como disse antes, simples e direto.
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A grande força de HLD está em como todos estes sistemas se relacionam para tornar a 

experiência na mais fluida e recompensante possível. Os controlos respondem bem e o 

feedback visual e sonoro dos nossos ataques e dashes são adequados. A dificuldade dos 

inimigos força-nos a estar sempre atentos, pois todos os inimigos possuem a capacidade 

de nos eliminar, mas são também facilmente elimináveis após analisarmos os seus 

padrões. A excepção à regra são os bosses, que dão mais algum trabalho, mas são todos 

lutas recompensantes que testam diferentes partes do combate de HLD. Após cada morte, 

é nos dado o controlo rapidamente e com pouca perda de progressão, o que incentiva 

uma mentalidade de tentativa e erro sem gerar grande frustração no jogador.

Em combate, os ataques corpo-a-corpo enchem a nossa munição para os ataques de longo 

alcance. Estes são uma parte essencial do combate de HLD, dada a sua utilidade elevada 

em eliminar inimigos rapidamente e sem dano. Este sistema garante que o jogador flui 

rapidamente entre atitudes ofensivas e arriscadas, seguidas da recompensa de poder 

evadir os ataques e eliminar os inimigos de uma distância mais segura.

No entanto, HLD não é só combate, e há toda uma componente de exploração 

extremamente robusta por trás do mesmo. O mundo de HLD é lindo e está repleto de 

segredos e locais para explorar, havendo sempre algo interessante no fim destes caminhos 

alternativos, sejam itens de cura, unidades monetárias para compra de upgrades, armas e 

fatos novos, um combate particularmente difícil, ou simplesmente um local lindo ou 

pedaço de lore ambiental sumarenta. Ao longo da jornada, devido à ausência de diálogo 

ou texto, o jogador vai prestando maior atenção ao ambiente circundante e vai 

desenvolvendo uma espécie de “sexto sentido”, começando a perceber pequenas pistas 

deixadas pelos desenvolvedores. Estas pistas eventualmente desembocam nos segredos 

anteriormente mencionados. Estes segredos estão diretamente ligados ao 

desenvolvimento da nossa personagem e permitem-nos obter upgrades ao nosso ataque, 

dash, cura e armas de longo alcance. Todos os upgrades são úteis, havendo uma grande 

sensação de aumento de liberdade com cada um. Não só permitem-nos atingir novos 

locais e segredos, como nos dão a sensação de estarmos mais poderosos em todos os 

combates, o que cria um loop de progressão e satisfação imenso.

Em suma, além da progressão externa das capacidades do jogador como explorador e 

combatente, há também uma progressão das capacidades da nossa personagem que está 

muito bem cadenciada. Aliás, todo o jogo tem um ritmo muito bem delineado, graças à 

capacidade de, a qualquer momento, podermos utilizar o mapa para nos 

teletransportarmos para locais específicos que já visitamos. Isto permite-nos facilmente
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alternar entre quadrantes diferentes e a zona central, diminuindo a quantidade de 

backtracking necessária. No total, são sete a oito horas de jogabilidade para completar a 

história principal, mas muitas mais se quiserem completar o jogo a 100% e acreditem que 

o mundo de HLD merece.

Hyper Light Drifter é um triunfo visual, auditivo e mecânico. A narrativa pode parecer 

parca ao jogador menos atento, mas há muito que retirar das poucas interações que temos 

com personagens ou marcos do mundo. Durante o tempo que o joguei, invocou 

memórias não só das inspirações antes mencionadas, como também de obras primas 

como Neon Genesis Evangelion e Shadow of the Colossus. Se fosse apontar algum defeito 

ao jogo, seria que gostaria de ter um elenco secundário mais memorável e interativo, mas 

percebo também que a intenção dos criadores do jogo tenha sido a de criar uma 

experiência de solidão e introspecção. Recomendo vivamente o jogo a qualquer pessoa 

cujo interesse tenha sido despertado, por mais minusculamente que seja, por este artigo. 

Hyper Light Drifter é um jogo que vou carregar comigo por muito tempo.



MARCO FRESCO
PEDRO LOUREIRO
ANTÓNIO MOURA

GUILHERME TEIXEIRA
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Twin Mirror
MARCO FRESCO

Adoro jogos com boas histórias e este jogo atinge-me mesmo em cheio: um thriller cheio 

de mistério, com escolhas, com liberdade de interpretação, tudo a que temos direito... 

personagens carismáticas, aquela sensação de nunca saber o que esperar e, acima de tudo, 

com ganchos bem feitos, de modo a ficares colado à história do princípio ao fim. Twin 

Mirror é, sem dúvida, uma experiência brutal.

Neste jogo, somos Sam, um jornalista que volta à sua cidade natal, Basswood, em West 

Virgínia, porque, infelizmente, o seu melhor amigo teria falecido num suposto acidente de 

viação. Rapidamente sentes que, dois anos depois, não és propriamente bem-vindo de 

volta. Mas será que apenas foste embora ou fugiste? Isso é (apenas) uma das coisas que vais 

ter de descobrir a jogar este título.

Começas a investigar os segredos da tua antiga cidade e ficas com dúvidas... será que o teu 

amigo teve mesmo um acidente? Ou será que foi assassinado e fizeram parecer um 

acidente? Vais começar a investigar pistas e a falar com os habitantes da cidade, a fim de 

resolver o mistério. Durante esta investigação, podes fazer perguntas específicas. As tuas 

escolhas nas perguntas, e também nas respostas, vão dar-te resultados diferentes. O jogo 

está extremamente bem conseguido neste sector: ficas mesmo com a sensação que as tuas 

escolhas são importantes para o desenrolar do teu gameplay. No entanto, as escolhas têm 

de ser decididas dentro de um tempo limite, para não teres hipótese de estar desatento. 

Sinceramente, são estas conversas e escolhas que me fizeram ficar fixado neste thriller, 

apesar de ter outros jogos para jogar, como, por exemplo, o Cyberpunk 2077, lançado nove 

dias depois.

Aliás, penso até que os diálogos do jogo são das melhores coisas de Twin Mirror, mantendo 

o nível a que já fomos habituados, em jogos como Life is Strange, que é da mesma empresa: 

a Dontnod Entertainment.

Posto isto, tenho de falar em alguns problemas que o jogo apresenta. Twin Mirror saiu para 

PC, Xbox One e PS4. Nós testámos a versão de Xbox, numa Xbox One S, e os loadings são 

gigantes, acabando, muitas vezes, por quebrar o ambiente do jogo. Por vezes, parece 

mesmo que há loading de loadings... o que é estranho! Porém, penso que poderá correr
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melhor nas consolas de nova geração, ou mesmo num bom PC. Outra coisa negativa é 

quando procuras pistas. Elas são muito pequenas em alguns casos e, se não as selecionares 

mesmo em cima, o jogo não detecta a pista de todo! Pode levar-te a pensar que não é nada 

e acabas por perder muito tempo em locais que deveriam ser simples.

Para quem é fã de jogos como Life is Strange, poderá gostar bastante de Twin Mirror, 

derivado às suas parecenças na jogabilidade e por ser um jogo muito baseado na história. 

Contudo, a nível de enredo e personagens, aqui vais encontrar diferenças drásticas: 

enquanto que em Life is Strange temos uma história baseada em jovens, aqui temos 

personagens mais adultas e poucas crianças vais encontrar no jogo... Joan, que é a filha do 

teu amigo falecido, é uma das crianças, mas, mesmo ela, não é uma criança normal. Eu até 

acho que deveriam ter usado mais esta personagem, pois é muito interessante e uma das 

mais carismáticas do jogo.

Outra personagem interessante é o teu amigo imaginário. Eu não vi esta situação como 

um grau qualquer de esquizofrenia, vi, antes, como a voz da tua consciência... e tu vais 

falar contigo mesmo durante o jogo todo! No entanto, em Twin Mirror, este teu outro tu 

aparece como um personagem: tu podes falar com ele até quando estás a falar com outros 

personagens e funciona como se o tempo parasse. Em outras situações, nem por isso... é 

estranho e nunca vais entender o porquê, mas é algo a ter em atenção no jogo e que me 

parece dar uma vibe diferente ao jogo.

Temos, obviamente, de mencionar o modo de investigação e, para não estragar o jogo, 

vou dar uma descrição muito vaga de uma cena. Como já disse anteriormente, o nosso 

melhor amigo faleceu num acidente de carro. Nós vamos até ao local onde ele teve o 

suposto acidente e, usando as pistas que vamos encontrando (um pouco como o LA Noire, 

para quem jogou), vamos reconstruir o que aconteceu, através de visões dos possíveis 

outcomes para cada possibilidade, até termos uma ideia do que realmente aconteceu. O 

jogo não te ajuda nada neste sector... tens mesmo de descobrir por ti. A dica que vos deixo 

é: ouçam bem o que o personagem diz, porque ele é quem te dá pistas sobre o que falta 

ver.

Com uma personagem interessante, uma história sólida e diferente, Twin Mirror é uma 

boa aposta dos franceses Dontnod Entertainment. Não esperem um jogo como o Life is 

Strange ou o Tell Me Why, este é um jogo mais adulto, com temáticas mais adultas, mas 

com um mistério permanente durante toda a história. Este é um daqueles títulos que 

rondam os 30 euros em lançamento, portanto, acho que é uma boa aposta para o caso de 

gostares deste tipo de jogos.
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TT Isle of Man 2 
PEDRO LOUREIRO

Jogos de motos em asfalto nunca foi realmente o meu forte, mas há algo em TT Isle of Man 

2 que me faz regressar vezes sem conta. Adoro jogos de motos, nomeadamente 

relacionados com todo-o-terreno (franquias MX vx ATV, MXGP, etc), mas, por vezes – e 

felizmente –, surge um jogo de motos em asfalto que consegue agarrar a minha atenção e 

tem o poder de me manter colado a ele durante horas a fio.

O estúdio Francês Kylotonn, ou KT Racing, é mais conhecido pela série oficial do WRC 

tendo também, pelo meio, conseguido oferecer-nos o V-Rally 4 e o primeiro jogo desta 

série, TT Isle of Man: Ride on the Edge, que, honestamente, não me impressionaram assim 

tanto. Entretanto o WRC 9 foi já anunciado, chegando em setembro próximo, e já me estou 

a preparar para a chegada do tão aguardado Test Drive Unlimited, uma série esquecida cuja 

licença estava nas mãos da Atari e que está a ser, agora, ressuscitada pela Kylotonn e BigBen 

Interactive. Felizmente, o futuro é risonho para os amantes dos jogos de corridas!

Por agora, esta nova e mais polida sequela de TT Isle of Man: Ride on the Edge acabou de 

me chegar às mãos. Mas, afinal, do que se trata esta coisa de “TT Isle of Man”? Resumindo 

muito rapidamente, é uma corrida anual de motos, em estradas fechadas, em torno da ilha 

de Man situada entre a Inglaterra e a Irlanda. Tão simples quanto isso. E permitam-me 

começar por dizer isto: nenhum outro jogo de corridas consegue oferecer tão extrema 

sensação de velocidade. E o áudio tem uma parte extremamente fundamental ajudando a 

mergulhar ainda mais na já por si realística sensação de condução, em que o ruído do vento 

muda consoante a velocidade a que passamos pelos mais diversos objetos nos limites da 

estrada, já para não mencionar os excelentes force feedback e diferentes efeitos sonoros dos 

motores das mais variadas classes de motos presentes. Os nossos olhos começarão a sangrar 

devido a toda a concentração e foco necessários. Se cometermos um erro, iremos 

provavelmente bater numa parede ou numa casa a 320 km/h. Estas estradas estão repletas 

de pequenos sulcos, árvores, paredes, edifícios, desníveis entre muitos outros objetos 

imóveis. E decerto que, até agora, julgavas que Nürburgring Nordschleife era difícil, certo? 

Esta pista é uma brincadeira de crianças em comparação com o mítico traçado de 60 Km 

de TT Isle of Man!

A par com o deslumbrante percurso e da sensação de velocidade francamente incrível está 

o manuseamento da moto. Se procuras um jogo de motos puramente arcade, este não é
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definitivamente para ti. TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 é pura simulação e, uma prova 

disso é a manobra a que chamamos “cavalinho”, que ocorre ocasionalmente e quando 

menos esperamos numa aceleração mais brusca ou após atingirmos um dos muitos 

desníveis na estrada, algo que me faz lembrar o incrível Tourist Trophy, um exclusivo da 

PlayStation 2 lançado em 2006 e vindo dos criadores do Gran Turismo. Por isso, prepara-

te para falhar, porque este é o “Richard Burns Rally” dos jogos de motos.

Em TT Isle of Man: Ride on the Edge 2, terminar uma corrida sem cair uma única vez que 

seja é um feito incrível. Nas primeiras horas de jogo é também uma tarefa impossível, mas 

quando começarmos a conseguir fazer as curvas a alta velocidade evitando os mais 

variados objetos na berma da pista, estaremos prontos para enfrentar os verdadeiros 

desafios. Por exemplo, terminar as quatro voltas que compõem o evento TT Clássico 

demorou perto de 90 minutos! Uau! Eu consigo terminar a etapa mais longa do Dakar 18 

em cerca de 60 minutos! Mas uma hora e meia? Pensavas que o Dakar 18 era duro, certo? 

Uma mais valia é que, em TT Isle of Man 2, podemos desligar o jogo a meio de uma prova 

e terminar mais tarde, pegando exatamente no sítio onde ficámos. Uma ótima notícia e 

um excelente pormenor!

Vamos agora dar uma olhadela no modo carreira. Podemos correr com a nossa própria 

moto, ou assinar um contrato com uma equipa e usar a deles. Iniciamos esta nossa 

aventura com os modelos Supersport e só depois progredimos para as classes Classic e 

Superbike. A progressão no campeonato culmina nas principais corridas de TT e o 

dinheiro obtido através da obtenção de bons resultados é usado para comprar melhores 

peças e upgrades. Quanto mais provas ganharmos e quantas melhores posições 

conseguirmos obter, mais dinheiro entrará no nosso cofre. Para além disso, os nossos 

resultados positivos serão mais notados por melhores equipas, o que provará, no final, que 

somos bons o suficiente para correr no principal evento na Ilha de Man.

As pistas usadas para estas corridas são na sua maioria ficcionais, localizadas no Reino 

Unido e na Irlanda. Muitas foram recicladas do primeiro jogo, enquanto os troços 

irlandeses são elementos retirados da área de mundo aberto oferecida, pela primeira vez, 

neste segundo jogo da série. E enquanto rolava por esta área, tive uma espécie de déjà-vu 

concretamente em relação ao Forza Horizon. Estas pistas são divertidas e bonitas, mas não 

são, de longe, tão excitantes como a verdadeira corrida TT Isle of Man.

As pistas usadas para estas corridas são na sua maioria ficcionais, localizadas no Reino 

Unido e na Irlanda. Muitas foram recicladas do primeiro jogo, enquanto os troços 
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irlandeses são elementos retirados da área de mundo aberto oferecida, pela primeira vez, 

neste segundo jogo da série. E enquanto rolava por esta área, tive uma espécie de déjà-vu 

concretamente em relação ao Forza Horizon. Estas pistas são divertidas e bonitas, mas não 

são, de longe, tão excitantes como a verdadeira corrida TT Isle of Man.

Embora as corridas na Irlanda sejam sólidas o suficiente, e o mundo aberto é usado entre 

as principais corridas do campeonato para uma mão cheia de pequenos desafios, acabam 

por tornar-se repetitivas muito rapidamente. E, infelizmente, as pistas na Irlanda do Norte 

e na Escócia denotam uma fraca inspiração por parte da equipa de desenvolvimento do 

jogo.

Também está incluído, pela primeira vez, um sistema de regalias. Isto pode ser na forma 

de rivais mais lentos, respawn mais rápido ou paragens nas boxes mais eficientes. Pontos 

são usados para as desbloquear, mas o sistema mostra-se um pouco superficial indo contra 

a sensação realista do jogo. É claramente um sistema que foi implementado para tentar 

chamar a atenção daqueles jogadores mais casuais que procuram um jogo de motos que 

equilibre a ficção com a realidade. Mas falha redondamente.

A linha de ajuda à trajetória é preciosa, mas, na maioria das vezes, não é intuitiva o 

suficiente. A ação/indicação de travagem quando nos aproximamos de uma curva 

apertada não é perfeita. Ora nos vimos a rolar muito devagar, ou, na próxima tentativa, 

aproximamo-nos muito rápido o que acaba por resultar num inevitável acidente.

Algumas outras desvantagens são a inteligência artificial inconsistente, a falta de vida e de 

tráfego nas áreas do mapa aberto, e os 30 frames por segundo nas consolas. Esta análise 

foi feita recorrendo às versões para PlayStation 4 e para PC, e, honestamente, esta última é 

sem dúvida a versão definitiva. Adoraria, também, que houvesse um modo multijogador 

de ecrã dividido. O modo offline disponível resume-se a um jogo por turnos, em que 

trocamos o comando com outros jogadores. Algo monótono para quem está a assistir e à 

espera da sua vez de jogar. Se formos nós na fila, provavelmente acabaremos por 

adormecer.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 é um título cheio de adrenalina. É rápido, perigoso e 

verdadeiramente absorvente como nenhum outro. Mas prepara-te para terminar em 2o, 

mesmo que te aches assim tão bom neste tipo de jogos. A curva de aprendizagem é muito 

íngreme. Do mais íngreme que vi em anos! Mas, quando apanhamos o jeito, é 

verdadeiramente gratificante.
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Pikmin 3 Deluxe 
ANTÓNIO MOURA

Pikmin 3 Deluxe é a mais recente adição de exclusivos da parte da Nintendo que já 

estiveram presentes em outras consolas, nomeadamente, a Nintendo Wii U. Mesmo a 

consola tendo sido um pequeno desastre, a verdade é que estamos perante um dos grandes 

jogos que estiveram presentes no line-up com algumas melhorias, que serão mencionadas 

mais à frente neste texto.

Para vos situar nesta aventura, seguimos na pele de um grupo de exploradores do Planeta 

Koppai, Alph (que também poderão conhecer de Super Smash Bros., já que é um dos fatos 

alternativos de Olimar), Britanny e Charlie. O Planeta Koppai está numa escassez de 

alimento, o que os levou a explorar outros planetas, neste caso PNF-404 (que tem algumas 

semelhanças com a Terra, só por acaso). No entanto, tiveram uma aterragem atribulada, o 

que os fez acabar por conhecer os simpáticos Pikmin, que os ajudarão na sua missão.

Como seria de esperar, os Pikmin são as estrelas do jogo. Existem imensos que podemos 

escolher: como aqueles que podem voar, respirar debaixo de água ou até ter mais força do 

que o normal e, com a ajuda dos nossos controlos devemos atirá-los e tentar fazer com que 

o nosso grupo cresça mais, completando também as missões no processo. Devemos utilizá-

los estrategicamente, existindo Pikmins melhores para cada situação, o que acaba por 

tornar este jogo numa espécie de jogo de estratégia fofinho, com uma história que nos vai 

deixar cada vez mais colados ao ecrã.

No entanto, jogar esta aventura apenas pelo modo história e fazendo as missões principais, 

pode tornar-se um pouco cansativo. Se tiverem companhia, jogar o modo história com um 

amigo é algo de especial porque estamos a partilhar uma aventura única com alguém ou, 

até fazer algumas Bingo Battles com outros jogadores. Fora essa opção, também temos 

aventuras quee passam completamente ao lado da história, onde podemos controlar 

Olimar e o seu companheiro de (des)aventuras Louie. Sim, porque vamos ser realistas, 

Olimar é sinónimo da série Pikmin e não poderia existir um jogo em que ele não fizesse 

uma pequena aparição.

Temos também de referenciar os gráficos e o som deste jogo. Juntamente com uma 

jogabilidade de mestre que não consigo repreender, encontramos também uns gráficos
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bastante interessantes. A verdade é que, mesmo na Wii U já eram bastante bons e bonitos. 

Porém, parece que ganharam outro brilho na Nintendo Switch. Cada textura é ainda mais 

bonita e a verdade é que, fiquei completamente encantado com o que podemos ver e 

explorar naquela natureza que surgiu num mundo completamente abandonado e 

povoado por criaturas estranhas. Além disso, não me posso esquecer do som que é 

belíssimo, tanto em termos de música que são especialmente bem escolhidas, como todo 

o ambiente que nos é apresentado e que sentimos como se lá estivéssemos.

Resta-me apenas concluir que, mesmo sendo um jogo que os fãs poderão já ter jogado, a 

verdade é que Pikmin 3 Deluxe é uma bela adição ao catálogo da Nintendo Switch e que 

não deverão perder a oportunidade de jogar e conhecer estas fofas criaturas.
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Crash Bandicoot 4: It’s About 
Time

GUILHERME TEIXEIRA

Quando Crash Team Racing foi lançado para a Playstation 1 em 1999, Crash Bandicoot já 

era a figura da consola da Sony e a Playstation 1 tinha dominado por completo a quinta 

geração de consolas, vendendo mais de 100 milhões de consolas. Por isso, poucos 

imaginariam a travessia do deserto que a personagem teria de percorrer até voltar a ser 

relevante. Travessia essa que aconteceu devido à saída da Naughty Dog como developer  dos 

jogos relacionados com o universo de Crash.

E sim, Crash Bandicoot, depois dos remakes da trilogia original de CTR, voltou a ser 

importante no mundo dos videojogos, e agora Crash Bandicoot 4: It’s About Time veio 

reafirmar ainda mais essa posição. Esse regresso deve-se não só à qualidade dos novos 

jogos, mas sim também devido à melhor compreensão por parte da Activision sobre o que 

é o Crash e porque é que foi tão importante num mundo antes dominado por Sonic e 

Mario.

Depois de um bom regresso com os remakes, era evidente que iríamos receber uma nova 

iteração na série. Quem a iria desenvolver era uma dúvida, mas neste ano ficámos a saber 

que seria a Toys For Bob (estúdio responsável pelos remakes do “colega” Spyro) e que o 

novo jogo seria uma continuação directa da trilogia feita pela Naughty Dog.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time chegou-nos às mãos no final  da  semana  passada,  e  posso 

garantir que este fim-de-semana foi nostálgico. Foi um reavivar de memórias diferente, 

pois o que estava a experienciar era algo novo, mas no qual sentia uma familiaridade boa. A 

Toys for Bob conseguiu recriar esse sentimento clássico de Crash, e era tudo o que eu pedia 

neste novo título. Mas a produtora acabou por oferecer bem mais que isso.

Em Crash Bandicoot 4: It’s About Time revemos novamente Crash, relaxado a pensar que 

não iria ter problemas de maior em N. Sanity Island após ter derrotado Neo Cortex, N. 

Tropy e Uka Uka em Warped, mas como é óbvio não é bem assim. Os vilões conseguiram 

abrir um buraco temporal (sim, o subtítulo do jogo relaciona-se com a história do mesmo) 

e espacial, conseguindo agora comunicar criar um exército maléfico, usando todas as 

possibilidade no multiverso. Aku Aku, ao sentir esse distúrbio temporal e espacial, alerta 

Crash para o que sente e acabam ambos por dar de caros com Lani-Loli, uma das quatro
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Quantum Masks, o que faz com que Aku Aku perceba o que está a acontecer, visto que 

estas máscaras apenas aparecem quando existem distúrbios no multiverso.

Partimos daqui para uma história que consegue integrar-se bem no universo do 

marsupial, e que embora não seja marcante, é o suficiente para embarcarmos juntos nesta 

aventura. Uma aventura que é a principal razão para se jogar este jogo, pois tudo se baseia 

lá. Ao iniciarmos o jogo temos duas hipóteses: o modo campanha ou o Bandicoot Battle, 

que é um modo multiplayer local em que podemos jogar com mais 3 amigos e ver quem 

termina primeiro o nível ou quem parte mais caixas. É um modo simples que junta mais 

horas de diversão em família ou com amigos ao pacote de Crash Bandicoot 4, e que se 

junta à possibilidade do Pass N’ Play na campanha, em que podemos tentar passar os 

niveís com ajuda dos nossos amigos ou familiares ao lado.

Mas como disse, é na campanha que o jogo se baseia e se destaca. Crash Bandicoot 4: It’s 

About Time oferece 43 novos níveis principais enquadrados em 10 dimensões que 

recheiam o jogo com a variedade característica de um jogo da série. Nestas dimensões 

deparamo-nos com diferentes ecosistemas e ambientes que vão desde o tempo pré-

histórico até ao ano futuro de 3032 na The Sn@xx Dimension. Esta variedade faz com que 

cada nível seja absolutamente único. E isso acontece não só pelos cenários e por tudo o 

que os circunda, mas também pela jogabilidade e pelas plataformas que cada nível 

apresenta.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time consegue recriar a sensação de se jogar um nível 

clássico de Crash enquanto oferece artifícios inéditos na jogabilidade, falando 

principalmente dos poderes que as Quantum Masks brindam Crash e Coco. Estas 

máscaras, que são encontradas ao longo das dimensões, ajudam os nossos protagonistas a 

derrotar os vilões e a recuperar a estabilidade no multiverso.

Para além das máscaras, também vamos reencontrando velhos amigos (e/ou inimigos) 

pela nossa aventura e com os quais poderemos jogar, como é o caso de Tawna Bandicoot 

(a namorada de Crash no primeiro jogo) ou até Dingodile. Depois de um nível com cada 

uma destas personagens, podemos reviver outros níveis mas jogando com estas 

personagens que se controlam de forma totalmente diferente, mas igualmente divertida.

Os mundos que encontramos em Crash Bandicoot 4 são extremamente coloridos e os 

responsáveis pela direcção de arte deste jogo estão excepcionalmente de parabéns. Não 

posso dizer o mesmo da banda-sonora do jogo. Tendo algumas músicas interessantes 

(remixando em muitos casos as músicas da trilogia original), a verdade é que a banda-

sonora passa um pouco ao lado, exceptuando num ou noutro caso (por exemplo no nível 
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inspirado no Mardi Gras). O voice acting por outro lado continua magnífico, e contribui 

muito para o carisma que estas personagens emanam.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time tem muito mais conteúdo do que os 43 níveis podem 

aparentar. Se quiserem conhecer toda a história principal, poderão precisar entre seis a 

oito horas para acabar o jogo. Mas quem gosta da série irá tentar certamente chegar aos 

100% (e até mais) do jogo. E aí Crash Bandicoot 4 oferece muitos desafios, demasiados até. 

Ora então, para conseguirmos completar totalmente cada um dos 43 níveis principais 

temos de:

1.Partir todas as caixas;

2.Apanhar 80 % das Wumpa;

3.Encontrar o diamante escondido no nível;

4.Morrer até no máximo 3 vezes;

5.Fazer tudo novamente, mas em N. Verted Mode;

6.Tentar alcançar a Platinum Time Relic no Time Trial.

Sim, terão de passar cada nível no mínimo três vezes, e nenhum dos níveis é fácil, 

portanto poderão contar que irão gastar várias dezenas das vossas horas a tentar chegar à 

tão desejada Platina. Crash Bandicoot 4: It’s About Time reinvigora a série com novidades 

que se integram muito bem na jogabilidade de Crash, mas mantém toda a sua essência. 

Referir que o jogo não acaba aí, pois ainda é possível jogar níveis Flashback que nos levam 

aos anos 90 e ao laboratório de Cortex.

As batalhas com os bosses é que continuam a ficar aquém da dificuldade que encontramos 

nos níveis anteriores a essas batalhas, imitando até o que acontecia na trilogia original. No 

entanto, as lutas com os bosses em Crash Bandicoot 4 chegam a ser mais longas e mais 

memoráveis do que muitas das presentes nos jogos da Playstation 1, mas continuam aqui a 

não ser o maior desafio à paciência dos jogadores.

Mentiria se dissesse que esperava um trabalho tão bom por um estúdio que não a Naughty 

Dog em termos de uma sequela à magnífica trilogia original de Crash Bandicoot na 

Playstation 1. Mas a Toys For Bob consegue fazer o que eu pensava ser impossível. Crash 

Bandicoot 4: It’s About Time marca o regresso da jogabilidade clássica implementada 

originalmente pela Naughty Dog, recheada de novas características que fazem com que 

este jogo seja inegavelmente um jogo da actualidade. Se gostam de Crash, vão ter aqui um 

jogo para vos ocupar e deleitar durante várias dezenas de horas. E sim, é um jogo difícil, 

principalmente para quem quer completar o jogo a 100%. Crash Bandicoot 4: It’s About 

Time é um jogo essencial para quem gosta de plataformas.
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The Longing é um jogo que 
valoriza a vossa paciência 

FILIPE URRIÇA

Pontualmente, aparecem no mercado obras de criadores que experimentam conceitos 

peculiares. Ao tomar esta atitude, provam que este meio ainda tem muito para dar além dos 

tradicionais jogos de índole comercial. Os videojogos podem muito bem fomentar o 

pensamento crítico, tal como um livro ou um filme. The Stanley Parable é um bom 

exemplo daquilo que um jogo pode ser, ao romper com os moldes tradicionais, que nunca 

tinha sido feito (nem o voltará a ser) por nenhuma grande produtora de videojogos.

A produtora germânica Studio Seufz criou uma obra  que  incentivará  à  reflexão,  porque  The 

Longing não é um jogo que tem como objetivo a gratificação instantânea, como é o 

apanágio de praticamente todos os jogos que são lançados no mercado. Em The Longing 

ser-vos-á pedido que tenham muita paciência, porque um dos finais exige que aguardem 

quatrocentos dias reais. Obviamente, não têm de jogar durante todos estes dias seguidos, 

mas o contador continua, segundo a segundo, mesmo depois de saírem do jogo.

A premissa do jogo foi inspirada numa antiga lenda alemã de  Kyffhäuser,  onde  o  imperador 

Frederick Barbarossa estava a descansar numa gruta debaixo dos vales do seu reino, com a 

promessa que voltaria para salvar os problemas. Podemos dizer que é, essencialmente, um 

“Sebastianismo” alemão: tal como D. Sebastião, regressaria um dia para salvar o seu reino 

do que o atormentava.

O jogo começa e um rei gigante senta-se num trono situado numa caverna, vários metros 

debaixo do solo. A nossa personagem é The Shade, um criado do rei que é informado por 

sua majestade para acordá-lo dali a quatrocentos dias para que "o medo e o anseio 

desapareçam". Após as palavras do enorme rei, com uma barba a condizer com as suas 

dimensões, e de se sentar no trono, fica imóvel que nem uma pedra. A partir daqui a 

contagem decrescente de quatrocentos dias começa e é medida ao segundo.

Como é óbvio, o grande mistério é saber o que irá acontecer depois do rei acordar. Por isso, 

o melhor é explorar o que o jogo tem para oferecer com Shade, visto que o jogo oferece 

uma experiência point'n'click. Claro, se comprarem o jogo e preferirem regressar em 2021, 

para ver qual é a grande surpresa, estão livres de o fazer.

O propósito do jogo é outro: apreciar procedimentos mais lentos é algo que os jogadores,
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na sua generalidade, não conhecem. The Longing apresenta este lado mais demorado, 

como o simples abrir de uma porta, para salientar a importância de apreciar todos os 

momentos sem pressas.

O melhor é vaguear, sem rumo, pelos túneis labirínticos da caverna onde se encontram. 

Além de conhecer os cantos da vossa "casa" (um pequeno local junto do vosso rei), é 

também uma boa ideia explorar e ver o que o jogo tem para oferecer. Como qualquer 

experiência de apontar e clicar que se preze, podem apanhar objetos e manipulá-los. Por 

exemplo, podem apanhar livros do chão e colocá-los na vossa estante e lê-los 

posteriormente, pois tratam-se de livros verdadeiros. Graças ao Gutenberg Project, que 

tem uma quantidade assinalável de livros gratuitos em formato e-book, podem ler 

clássicos de literatura no jogo.

The Longing cria situações que seriam consideradas irrisórias colocar num outro jogo de 

grande orçamento. Se encontrarem carvão no chão podem desenhar vários tipos de obras 

de arte pela mão de Shade, para estas serem depois penduradas para ornamentar o seu 

pequeno recanto de repouso. A produtora alemã apostou no minimalismo para deixar 

espaço à mente para pensar e, porventura, filosofar sobre as situações que são impostas à 

pobre personagem sem rumo, na solidão, sem ter controlo sobre o seu destino imediato.

É por ser tão minimalista que o aspeto cartoon do jogo encaixa tão bem, não querendo 

fazer da solidão e da imensidão daquela caverna tão vazia nos coloque a pensar em 

situações de terror. Por apreciar trabalhos como os de Stanley Kubrick, David Fincher ou 

David Lynch é que acho este título tão encantador.

O único impedimento de poder recomendar uma obra destas é o não saber tudo o que 

tem para entregar a quem decidiu arriscar numa premissa tão peculiar como esta. The 

Longing é um jogo que esconde o seu trunfo com um prazo pré-determinado: 

quatrocentos dias. São quatro centenas de dias em que indagamos os mistérios que estão 

escondidos nos seus recantos, mesmo que a resposta chegue um ano depois de 

começarmos a jogar o título alemão.
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Stories Untold 
JOANA MALTEZ

Três anos depois do seu lançamento para PC, Stories Untold chegou agora para  assombrar  a 

Nintendo Switch com a sua história de terror psicológico mergulhada num glorioso 

revivalismo dos anos 80.

Mas como falar da história quando fazê-lo pode arruinar a experiência de futuros 

jogadores? Stories Untold é verdadeiramente um daqueles jogos que pede para que os 

jogadores procurem saber o menos possível sobre aquilo que os espera. Entrar de olhos 

fechados na sua narrativa é o melhor ponto de partida para viver plenamente a experiência 

singular que oferece.

Este é um jogo dividido em quatro episódios, cada um com as suas histórias individuais. A 

cada capítulo desbloqueado entramos em cenários inspirados em contextos clássicos de 

filmes e livros de terror. As mecânicas e todo o gameplay alteram-se de episódio em 

episódio, oferecendo experiências que vão desde as tradicionais aventuras de texto a velhos 

equipamentos de rádio, entre outras possibilidades tecnológicas. A operação de tecnologias 

datadas é um elemento que reproduz com subtileza e fidelidade uma sensação quase táctil 

destas interações. O melhor do gameplay de Stories Untold é que cada mecânica está 

perfeitamente alinhada com a história que quer contar, nunca existindo algo que seja 

acessório ou decorativo. Tudo é pensado com o objectivo de servir a narrativa.

A nostalgia dos anos 80 está presente em todos os aspectos do jogo, algo que se torna claro 

logo na introdução com uma música que tem tudo para se encaixar perfeitamente em 

Stranger Things. Visualmente, Untold Stories tira partido de cenários limitados para criar 

uma claustrofobia subtil no jogador. Salvo raras excepções, estamos confinados a lugares 

sem possibilidade de nos movimentarmos e temos apenas ações muito limitadas sobre o 

que nos rodeia. Este aspecto contribui largamente para a sensação de receio e sufoco 

crescente que se vai se desenvolvendo ao longo do jogo.

Esta adaptação para a Nintendo Switch levou à revisão do seu sistema de aventuras de texto, 

um dos elementos-chave do jogo. Na versão PC, os jogadores tinham de escrever as 

palavras que indicariam acções na aventura de texto, bem ao estilo deste género de jogos. 

Contudo, isto era algo que não iria funcionar num port para consolas. A utilização do
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teclado digital é uma experiência habitualmente demorada que iria certamente quebrar o 

ritmo e imersão dos jogadores. Com isso em mente, a adaptação para a Switch tem botões 

com as acções e objectos, elementos que vão surgindo e sendo acrescentados à lista de 

opções à medida que vamos explorando o capítulo. Esta mudança possibilitou a tradução 

de Stories Untold para outras línguas, incluindo o Português.

Esta parte do jogo apresenta alguns problemas a nível de legibilidade do texto quando 

jogamos em modo portátil. É possível fazer zoom mas perdemos a visão geral da cena 

para focar no texto. Outra questão que surgiu em alguns momentos foi o aborrecido 

“pixel hunting”, ou seja, procurar pelos pixéis exactos num objecto para accionar a 

interação pretendida. Isto causa sempre alguma irritação quando sabemos exactamente 

onde clicar mas temos de andar a tentar descobrir quais os pixéis certos para avançar.

Stories Untold consegue ser bastante intenso, graças a uma construção cuidada dos seus 

mistérios e surpresas, os quais são servidos por efeitos sonoros inseridos estrategicamente. 

Por isso mesmo, recomendamos jogar com headphones para maior imersão e uma 

experiência com impacto significativo.

Este é um jogo com um tempo de duração curto e será difícil encontrar motivos para o 

jogar uma segunda vez. Contudo, para os apreciadores de boas histórias de terror e 

thrillers, este jogo oferece uma excelente experiência narrativa com a capacidade de 

subverter expectativas. É uma fantástica peça de storytelling experimental que mostra 

como os jogos podem contar histórias de formas apenas possíveis a este meio. Stories 

Untold causa desconforto, confusão e leva frequentemente o jogador a olhar por cima do 

ombro, não vá alguém estar a observar-nos... Afinal, nunca se sabe o que pode saltar do 

ecrã para a realidade.

Seja lá o que for isso de “realidade”.
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A História em The Last of Us 
Part II 

TELMO COUTO

Não é um exagero dizer que The Last of Us Part II tem uma das histórias mais marcantes 

do universo dos videojogos. Na realidade, podemos ignorar a parte dos videojogos – é 

difícil pensar em muitos filmes ou séries de televisão que tenham conseguido algo tão bem 

construído, com um impacto tão forte no espectador, naquilo que se apresenta como uma 

mera história de vingança.

Para quem tem acompanhado o trabalho da Naughty Dog, é sabido que há muito tempo 

eles têm tentado quebrar barreiras, derrubar fronteiras entre o que pode ou não esperar de 

um videojogo. Assim surgiram momentos inesquecíveis, como a interação com a girafa em 

The Last of Us, ou o casal na sala de estar a jogar Crash Bandicoot, em Uncharted 4. The 

Last of Us Part II, porém, foi muito mais além do que se poderia esperar.

Há poucos anos, escrevi que "a Naughty Dog devia fazer um drama interativo", a propósito 

do crescimento desse subgénero. Mais do que uma árvore com muitas ramificações na 

história, importa mesmo uma boa escrita, uma boa narrativa, haja ou não uma escolha do 

jogador. «Depois de um grande êxito, é normal os fãs pedirem mais do mesmo. No entanto 

nesta altura não devíamos estar a pedir uma sequela, mas sim que eles façam o jogo que 

lhes apetecer». E aqui está The Last of Us Part II, que tanto consegue ser uma sequela, como 

estar longe de ser "mais do mesmo".

Também por isso, não foi surpresa assistir a uma série de reações negativas, vindas 

principalmente de um conjunto de pessoas que se auto-intitulam de "verdadeiros gamers". 

Pessoas para quem o mundo dos videojogos se devia limitar a apenas certos géneros, estilos 

ou temáticas, achando que se algo não lhes interessa então não devia existir. Felizmente, 

porém, não foram estes os jogadores com quem a Naughty Dog se preocupou. Em 2020, 

ainda há revoltas por uma história ter como protagonista uma rapariga que gosta de outra 

rapariga, cuja relação é tratada com toda a naturalidade de qualquer outra relação? Talvez 

sejam os indignados a precisar de rever os seus  valores.  Até  porque,  convenhamos,  ninguém 

é obrigado a jogar, tal como ninguém é obrigado a ver um filme.

Ironicamente, a raiva e a revolta que alguns sentem devido aos seus preconceitos é 

precisamente um dos muitos temas deste jogo. Num mundo pós-apocalíptico onde os
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sobreviventes começaram as formas as suas próprias seitas, quase sempre em guerra umas 

contra as outras, o ódio de quem nem sequer jogou... acaba por estar muito bem retratado 

neste jogo.

The Last of Us Part II é um jogo sobre vingança e a forma como esta consegue corroer, 

destruir a vida de alguém. Após uma grande tragédia, Ellie começa uma longa jornada 

atrás de quem a causou, prometendo destruir tudo e todos os que se cruzem no seu 

caminho. Ao mesmo tempo, vai despertando novos sentimentos por Dina que, 

apaixonada, a acompanha nesta jornada. Duas emoções aparentemente contraditórias, 

que se vão desenvolvendo e influenciando o caminho da protagonista.

Ao longo de todo o jogo, a violência é um tema crescente, assim como a indiferença à 

mesma. Se na pequena vila onde tudo começa temos a adorável possibilidade de fazer 

festinhas a um cão, a reação não será a mesma quando um conflito contra os adversários 

nos faz, pela primeira vez, matar um cão. Após várias batalhas, porém, tanto Ellie como o 

jogador passar a achar isso normal. Algumas dessas mortes são, realmente, uma questão de 

sobrevivência. Mas terão sido todas? E quando se diz isto de um animal, o que dizer de 

todos os outros combatentes... Não são eles, afinal, pessoas?

Part II tem, literalmente, duas partes. Dois lados da mesma história, opostos, mas 

profundamente interligados. Quebrando o genérico "protagonista vs. vilão da história", o 

jogo coloca-nos na pele de Abby, precisamente a personagem que Ellie deseja matar, custe 

o que custar... como assim, agora é com ela que se está a jogar?

Mais do que um mero "plot twist", esta é uma mudança profunda na experiência do 

jogador. Uma surpresa tão grande, que teria sido um "spoiler" ao referir nas críticas – o 

que honestamente dificultou explicar o que fez deste um jogo tão bom, mas por uma boa 

razão.

Poucas coisas poderiam ser tão arriscadas num videojogo como acompanhar duas 

protagonistas em lados tão opostos da narrativa, onde facilmente os jogadores facilmente 

tomariam o partido de uma delas. Todo o desenvolvimento de  Abby,  as  suas  motivações,  o 

seu passado... é extraordinária a forma como é criada esta ligação entre a personagem e o 

jogador. Quando os "desconhecidos" mortos por Ellie passam a ser os conhecidos de quem 

está a jogar, as emoções são completamente diferentes... É realmente impressionante a 

forma como uma mudança de perspectiva consegue mudar toda a experiência de jogo, 

fazer até sentir sensações contraditórias.



Tal como os diversos ambientes de jogo, desde a beleza de alguns cenários até aos de 

verdadeiro terror, The Last of Us Part II é uma montanha russa de emoções, capaz de 

misturar amor, ódio, compaixão e vingança. Também por isso é importante relembrar 

que este não é um jogo para qualquer um, e em alguns momentos consegue mesmo ser 

visceral.
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Gears Tactics
PATRÍCIO SANTOS

Uma das minhas séries preferidas está de regresso, desta vez com uma prequela algo 

diferente: Gears Tactics já não é um 3rd-person shooter, mas sim um jogo de 

estratégia/táctico ao estilo da série XCOM. Com o público habituadíssimo à chacina e 

armamento sem fim nos jogos da série Gears of War, esta é uma mudança arriscada, mas 

que superou de longe as expectativas.

Com a mudança de género, Gears Tactics tenta apelar tanto aos seus fãs como aos de 

estratégia, sendo que a própria história não exige o conhecimento prévio de outros jogos da 

série. Por ordem cronológica, este seria o primeiro, ocorrendo 12 anos antes dos eventos do 

primeiro, lançado na Xbox 360. De referir que esta é uma experiência totalmente single 

player, sem qualquer modo online mas com horas a fio de gameplay.

Aqui é-nos introduzido o protagonista de nome Gabriel Díaz, o qual não tem o carisma do 

Marcus (quem o tem?) mas que não deixa de ser interessante. Gabriel terá de recrutar 

membros para combater os Locust e liderar a resistência à sobrevivência da raça humana.

Inicialmente existem apenas duas personagens controláveis, conforme vão progredindo, o 

jogador irá recrutar de várias formas novos soldados. Por cada missão, só podem usar 

quatro, no entanto todos os soldados contam com os seus atributos, armas e habilidades 

dando ao jogador a possibilidade de estratégicamente organizar uma equipa para o tipo de 

missão que irá enfrentar.

O jogador terá de treinar e aumentar a árvore de habilidades dos soldados recrutados para 

um melhor desempenho nas batalhas que se seguem adiante, tendo 150 habilidades para 

desbloquear ao todo.

Existem cinco classes de soldados, Vanguard, Sniper, Support, Scout e Heavy, por isso é 

necessário sublinhar que o jogo é desafiante no modo normal resultando assim, numa 

gerência de equipa obrigatória por parte do jogador para chegar ao final de cada acto. É 

possível personalizar todo o equipamento, desde armas, capacetes e bandanas, tudo aquilo 

que desejarem para obterem um visual totalmente único em cada personagem que 

recrutarem. É ainda possível adquirir loot nos níveis com novas armaduras e armas para 

melhorar o ataque e defesa.
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Todos os ataques e sons memoráveis de Gears estão incluídos, até o equipamento e armas 

como a Lancer, facilmente reconhecíveis pelos fãs. Sempre que derrotarem uma horda de 

inimigos, o sinal típico de “a zona está livre de ameaças” soa imediatamente. Enfiar uma 

Lancer pelo estômago de um Locust ou cortá-lo a meio contiua a ser épico e os take 

downs estão igualmente inseridos no gameplay de Tactics sendo uma das ações 

disponíveis e com close ups para o momento brutal. Mas falando mais a fundo no 

gameplay, que pode ser mais dificíl para o jogador se habituar no começo, vai crescendo 

facilmente após os dois primeiros actos do primeiro capítulo.

Não é um jogo fácil mesmo no modo normal, no entanto não se trata de um jogo 

impossível para quem não está habituado a este género. Em pouco tempo, o jogador vai-

se adaptando e aprendendo com os erros. Para ajudar, existem checkpoints que ajudam a 

recriar a jogada caso se perca, tentando uma abordagem diferente. Sendo um jogo de 

estratégia, não basta ter uma atitude agressiva para derrotar os inimigos, mas sim colocar 

os soldados em posições nas quais possam atacar e estar em cobertura para qualquer 

movimento errado do inimigo. A IA dos Locust é desafiante e eles não vão facilitar nunca. 

Tal como sabem os fãs, os emergence hole de onde saem Locust estão igualmente 

presentes e necessitam de rapidamente ser fechados com uma frag grenade. É crucial e 

fará toda a diferença na quantidade de inimigos para eliminar e até dificuldade em 

superar o acto. Cada personagem terá três movimentos para efetuar em cada turno e cada 

arma ou ação tem definida o custo de movimento/ação que podem realizar. Por exemplo, 

caminhar ao lugar X poderá ter o custo de uma ação mas, caminhar até ao local Y já pode 

ter um custo de três ações e o turno do personagem terminar aí.

Para além das ações normais de ataques como o disparo de uma Lancer ou o recuperar de 

saúde com um Stem, existem várias ações interessantes a serem utilizadas e que são 

imprescindíveis em Gears Tactics. Uma delas é o modo Overwatch, em que é criado um 

campo de visão de disparo onde cada inimigo que se cruzar, levará com tiros 

automaticamente. Esta será uma ação recorrente, tanto para a nossa equipa como os 

próprios Locust irão utilizar com enorme frequência. Se o jogador se encontrar neste 

campo de visão do inimigo, terá de ser outro membro da equipa a utilizar outra ação de 

nome Disable Shot que só é possível utilizando uma pistola. Este Disable shot cancela de 

imediato o efeito Overwatch do inimigo. Tudo isto pode parecer confuso mas na prática, 

para além de ser brilhante, acaba por ser fácil, isto, estrategicamente falando.

Cada arma primária, secundária ou até mesmo as grandas contam com várias ações, 

algumas destas vão sendo desbloqueadas através da árvore de habilidades. Tendo assim 
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uma quantidade de ações enorme a realizar para cada situação ao qual o jogador se 

encontra, sendo estretégicamente impecável e tornando o jogo cada vez melhor à medida 

que se segue pela narrativa fora. Tudo tem de ser como é evidente, calculado, um 

movimento em falso pode ditar a sentença.

A forma de jogar é livre, no entanto não aconselho um estilo agressivo mas sim defensivo 

e tomar ações radicais apenas quando este se encontrar totalmente seguro, ainda assim, os 

inimigos estão praticamente sempre a chegar e a pressão é grande. Muitas serão as vezes 

em que o jogador terá alguém da equipa downed. Como em todos os jogos Gears, é 

possível ressuscitar mas, em Tactics, essa possibilidade de o fazer resume-se em quatro 

turnos, se dentro destes turnos não conseguirem, este morrerá. De salientar que se for 

alguém da narrativa principal, o jogo termina, no entanto é possível perder outros 

membros que outrora foram recrutados e ao perderem a vida em combate, não estarão 

mais disponíveis.

A música é vibrante e continua com o mesmo tom de sombrio e de criar pesadelos aos 

ouvintes, embora não tenha sido criada por Steve Jablonsky, esta continua a ser boa. 

Graficamente também cumpre com o formato do género de jogo que é e mesmo as cut 

scenes estão ao nível do que estamos habituados na série, o sentimento Gears está 

totalmente enraízado e é inevitável não sentir que este é deveras um jogo da franquia com 

todo o seu amor e esplendor para os fãs.

No que diz respeito à narrativa, não se pode revelar muita coisa pois pode conter 

demasiados spoilers, mas podemos referir que está totalmente a par do universo com 

ligações de fazerem cair o queixo e um novo vilão de nome Ukkon que esconde muitas 

respostas de questões que surgem na internet nos dias que correm.

Com isto, queremos dizer que os fãs devem jogar pois Gears Tactics faz mesmo parte da 

narrativa original e não se trata de um spin off, joguem e vão ter acesso a informações não 

reveladas até hoje. O jogo apresenta-se como todos os outros, cada capítulo conta com X 

actos, até passarem ao seguinte. No início até pode não parecer muito relevante mas 

conforme vão progredindo, as respostas vão surgindo e o vício aumentando.

Gears Tactics é uma das maiores surpresas e um dos grandes jogos do ano e até mesmo os 

fãs da série que estejam preocupados com a mudança vão ser extremamente bem 

recompensados pela experiência refrescante, gratificante e tão fascinante que veio trazer. 

Um título a não perder, toca a aniquilar uns Locust novamente!





M E U S  J O G O S

121

Trials of Mana
NUNO MENDES

Se há um dos clássicos da SNES que muita gente jogou sem que ele tenha chegado ao 

ocidente, foi a sequela de Secret of Mana. Previamente conhecido como Seiken Densestu 3, 

o jogo chegou finalmente cá rebatizado de Trials of Mana, um lançamento através da 

Collection of Mana na Switch, acompanhando os primeiros dois jogos da série. Uma 

surpresa que não veio sozinha pois seria também lançado o remake desse jogo.

Disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC o jogo é idêntico nas três versões, 

sendo que a Switch conta com visuais mais comprimidos e um frame rate menor, embora 

estável. Não contamos com visuais incríveis, mas todos os cenários apresentam-se bastante 

detalhados, preenchidos com uma boa dose de inimigos para derrotar e, acima de tudo, 

muito fiéis ao jogo original. Talvez o que mais estranhei foi a inexpressividade quase total 

nas personagens, o que muitas vezes parece não acompanhar o voice acting que consegue 

ter momentos de bastante drama. Isto se optarmos por jogar em japonês onde foi feito um 

ótimo trabalho, já que em inglês é simplesmente bizarro em várias ocasiões.

O salto do 2D para as três dimensões foi muito bem conseguido, recheado de referências 

acompanhadas por novas surpresas, surgindo muito de novo a explorar. Ganhamos uma 

certa verticalidade nos cenários, os telhados e as traseiras dos edifícios têm tesouros, 

abrem-se novos caminhos para explorar e novos grupos de inimigos a enfrentar. Somos 

convidados a explorar bem cada uma das áreas, não só pelos tesouros à nossa espera como 

uma side quest durante o jogo todo onde temos de encontrar Li’l Catcus, um pequeno 

aventureiro que nos dá várias recompensas. Tudo isto me levou a  explorar  todos  os  mapas  a 

pente fino, certificando-me que tinha descoberto tudo antes de prosseguir para o próximo 

local.

É certo que os dois remakes anteriores de Sword e Secret of Mana contam com uma boa 

dose de problemas, mas desta vez Trials of Mana apresenta-se como um jogo bastante 

diferente do original. Transformou-se num jogo para um jogador com várias mudanças a 

nível da jogabilidade, evoluindo as mecânicas já presentes no original. De regresso está o 

sistema de classes onde cada personagem pode optar pelo lado Light ou Dark, 

acrescentando duas classes finais para cada personagem. Outra novidade é todo um 

conjunto de habilidades que vamos desbloqueando à medida que subimos de nível (e
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alocamos os pontos necessários), juntamente com outras que vamos ganhando enquanto 

avançamos na história.

São sistemas simples e dependendo da classe, cada personagem pode trazer algo diferente 

para o combate. Por exemplo, se optarmos por uma Riesz com classes ela é mais focada 

no suporte, enquanto que o lado Dark baixa as estatísticas dos adversários. Todas as classes 

estão equilibradas, mas em alguns casos podemos ter de pensar um pouco no setup: 

Duran e Kevin são ambos guerreiros com um forte potencial em curar o grupo, que 

podemos ignorar seguindo o lado Dark e torná-los em fortes lutadores. Há muito a 

explorar e, caso não estejamos satisfeitos com o resultado final destas transformações mais 

para o final do jogo podemos fazer reset às classes dos personagens, escolhendo depois 

novas combinações, outra novidade bem-vinda, mas que podia ter sido melhor explorada.

Escolher as personagens é mais importante para a história do jogo do que propriamente o 

que trazem para o combate. Existem três cenários diferentes com dungeons e bosses 

exclusivos e com vilões que ganham mais destaque que outros: Duran e Angela partilham 

um cenário; Kevin e Charlotte outro e por fim Riesz e Hawkeye. A história brilha no modo 

como muda dependendo do nosso trio de personagens, com certos acontecimentos a 

terem mais ou menos detalhe por envolver diretamente um (ou mais) personagens 

envolvidos, o que em alguns casos causa alguns problemas de continuidade. Mas ver a 

equipa reagir de maneira diferente, ou até mesmo as interações entre as personagens na 

equipa levou-me a querer repetir o jogo para ver estas diferenças.

A história e a progressão mantêm a sua fórmula linear até certo ponto, onde podemos 

decidir a ordem em que fazemos um bom par de missões, levando-nos a explorar um 

bom conjunto de locais, geralmente com um boss à nossa espera no final. São várias horas 

de jogo que temos pela frente, principalmente se considerarmos os três cenários, mas não 

é um jogo que se estende desnecessariamente. Como novidade é agora possível jogar o 

capítulo de introdução dos personagens da nossa equipa, em vez de simplesmente ter uma 

cutscene a explicar a sua história, como acontece no original. As sequências de história 

surgem com imenso voice acting e não recomendo de todo avançar nos diálogos 

premindo o botão, já que tal pode avançar essas sequências de maneira estranha, saltando 

pontos vitais entre diálogos. Ainda a nível sonoro houve uma remasterização da banda 

sonora embora as músicas se mantenham extremamente fiéis às originais e, a qualquer 

momento, podemos mudar entre as novas versões das músicas ou as antigas, estas que 

ainda soam bem atualmente.

A jogabilidade adaptou-se bem ao 3D, sendo bastante viciante andar a derrotar os vários
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inimigos que nos vão aparecendo, com bosses bastante memoráveis! O jogo em si é fácil, 

bastante fácil até mesmo jogando em Hard e à nossa disposição vão surgindo novas 

habilidades que conseguem tornar a nossa equipa em algo completamente overpowered. 

Mas há muito a explorar, imensos bosses a derrotar e todo um novo capítulo post game 

que serve de ponte, ligando Trials of Mana ao resto da série. Depois de tudo concluído 

ganhamos ainda o New Game +, levando todos os itens e habilidades conseguidas para um 

novo jogo e ainda alguns extras que nos ajudam a progredir mais rapidamente no jogo. 

Não existindo um cenário “completo” onde assistimos a todos os eventos numa só vez, 

estes extras facilitam imenso em conhecer tudo o que a história tem para oferecer.

O remake de Trials of Mana vem quebrar bastante o paradigma que os dois remakes 

anteriores criaram, apresentando-se como um jogo bastante sólido e muito recomendável 

para os fãs de RPGs, ou até mesmo para quem queira um jogo de ação mais acessível. Há 

um forte sentimento de nostalgia dos anos 90 neste jogo, mas de todo ele parece 

ultrapassado.
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Hades
BRUNO SANTOS

Hades é um roguelike fenomenal, cheio de ação, estilo e muita morte, uma verdadeira 

bomba infernal de diversão. Feito pela Supergiant Games, autores dos incríveis Bastion, 

Transistor e o menos conhecido Pyre, o novo Hades é uma entrada inovadora no género. 

Afinal, a Supergiant é conhecida pela sua narrativa diferente e Hades não é exceção.

A história começa com a nossa personagem Zagreus a tentar escapar do Inferno onde 

sempre viveu, e sim o inferno literal dado que o seu pai é Hades, deus grego dos mortos. 

Pelo caminho somos ajudados ou incomodados por um elenco gigante de personagens, 

desde deuses a heróis a criaturas lendárias. A história vai-nos sendo contada à medida que 

progredimos, com cada morte a trazer mais diálogos e, por vezes, mais personagens com 

quem interagir. Todas elas têm imensas falas e todas com voz por completo, um detalhe 

que ajuda a trazer a aventura à vida. Melhor ainda, dependendo do progresso, armas e até 

deuses que nos abençoaram as personagens fazem comentários, piadas e até criticam as 

nossas opções. Para um jogo fixado na mitologia grega, temos toda a  intriga  e  complexidade 

de uma tragédia grega, mas bastante mais divertida.

Não podemos deixar de exaltar a atenção ao detalhe que é dada tanto às personagens (todas 

elas históricos com a excepção de Zagreus) que reflectem todas as características dadas as 

conhecer pelos escritos épicos: Artemisa, a deusa da caça, é solitária, enquanto Dionisío, 

deus do vinho, é descontraído e sempre com vontade de festejar. Melhor ainda são os 

comentários feitos pelos deuses e não só, às nossas escolhas de equipamento e habilidades, 

demonstrando uma sensação orgânica de que cada tentativa de escape é única. Os inimigos 

fazem também comentários incluindo piadas sobre a quantidade de vida com que 

chegamos ao encontro (e sim ouvimos muitas vezes essas, acreditem...).

Algo muito importante neste género é a jogabilidade e Hades traz-nos uma jogabilidade 

super fluída e capaz de ser alterada de quase infinitas maneiras. Temos seis armas, quatro 

formas, oito deuses para nos ajudarem pelo caminho (isto no que afeta diretamente o 

combate). Para além disto há artefactos que alteram as armas (disparar quatro projéteis em 

vez de um, mas com alcance mais curto por exemplo) e em cima disso ainda temos todos os 

efeitos concedidos pelos deuses. Em quase 50 ou 60 tentativas, posso dizer com confiança 

que não se usa a mesma combinação em nenhuma delas. O aumento do poder é palpável e
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a variabilidade das nossas escolhas tornam cada corrida para a superfície não só uma 

evidência de habilidade mas também de estratégia e adaptação (e alguma sorte claro).

Só isto já dá uma ideia de como a repetição é tornada interessante, mas para além disso e 

da intrusão mencionada com a narrativa, ainda temos inimigos que vão aparecendo e até 

bosses que vão alterando com o progresso da história. Na base temos upgrades não só à 

personagem, como à casa em si e capacidade de fazer tarefas que podem alterar a maneira 

como as personagens interagem connosco. Para além disso, dado que é um sítio que 

vemos muitas vezes (sempre que morremos, que é muito),  poder  customizar  sempre  ajuda 

a sentirmo-nos mais confortáveis (e até descobrirmos mais uns segredos).

As animações são muito no estilo habitual da Supergiant com bastante cor e efeitos, e o 

trabalho dos atores é de louvar. Tanto no tom dos personagens como no conteúdo cada 

um é completamente distinto e munido de um arsenal de piadas e falas que mesmo de 

olhos fechados conseguiríamos distingui-los. A banda sonora é genial, mudando de ritmo 

e acelerando quando o combate está mais difícil. As várias zonas que cruzamos têm cada 

uma o seu estilo musical e artístico e todas elas têm imensos pormenores para descobrir.

Os controlos são completamente customizáveis e para quem tem receio, dado que o 

género normalmente é visto como extremamente desafiante, tem uma opção de 

acessibilidade que progride connosco. Denominado God Mode, torna-nos mais resilientes 

ao dano sempre que progredimos e pode ser ligado ou desligado quando quisermos, 

permitindo assim ao jogador controlar a sua experiência.

Outra grande funcionalidade é que a qualquer momento podemos verificar os efeitos que 

as escolhas de habilidades e power ups que fizemos, incluindo descrições dos efeitos. 

Conseguir fugir traz opções no outro sentido: dá-nos opção de aumentar a dificuldade 

com vários parâmetros por nós escolhidos que trazem as suas próprias recompensas, 

aumentando ainda mais a longevidade do jogo sem se tornar aborrecido e repetitivo.

Do inferno até à superfície, Hades é um verdadeiro épico grego, combinando uma 

narrativa e banda sonora fantástica com uma jogabilidade insanamente variada e 

divertida. Perdoem-nos o anglicismo, mas o termo Godlike é claramente o adequado.
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Crash Bandicoot 4: It’s About 
Time 

PEDRO ALMEIDA

O tão esperado Crash Bandicoot 4: It’s About Time chegou finalmente às consolas e ... Já 

estava na hora! Este título é apresentado pelo estúdio Toys for Bob que, entre outros títulos, 

foi o responsável pela resmaterização da triologia de Spyro, o Spyro Reignited Trilogy.

Esta é uma sequela direta à aventura de Crash Bandicoot 3: Warped, lançada no ano de 

1998, e começa exatamente onde esta série parou. Ainda me pergunto o porquê de ter 

ficado em stand by por tanto tempo. Crash Bandicoot é considerado uma espécie de 

mascote da PlayStation, embora hoje em dia tenha aberto os seus horizontes para outras 

plataformas. O que é tremendamente bem vindo, assim deixa portas em aberto para um 

público bastante mais amplo. Na verdade, e se quisermos ser um pouco mais técnicos, este 

seria o oitavo jogo do universo Crash Bandicoot, mas foram deixados de lado todos os spin-

off portáteis, bem como o Wrath of Cortex, Twinsanity e por aí fora.

Como referido anteriormente este título é ambientado logo após a conclusão de Crash 

Bandicoot 3: Warped, onde o bando de vilões Dr. Neo Cortex, Uka-Uka e Professor N. 

Tropy conseguem finalmente escapar da prisão dimensional. A narrativa  é  super  divertida  e 

envolve muitos saltos temporais na história de Crash, tanto para o passado como para o 

futuro. Por vezes é um pouco exagerada, mas é bastante intuitiva e serve como boa 

desculpa para alterar de conceito ambiental. Estes saltos temporais trazem a possibilidade 

de jogar com personagens secundários, que na verdade são igualmente divertidos de se 

jogar, já que apresentam diferentes tipos de jogabilidade. Por exemplo, lembram-se da 

Tawna? A namorada do Crash que aparecia sempre no final dos níveis “Bónus”? Bom, nesta 

versão aparece como personagem jogável, uma Pirata capaz de se agarrar a pareces com o 

seu gancho.

É interessante como estas linhas de tempo se interligam com a história principal e super 

concentrada em Crash e Coco, embora na maior parte das vezes estas missões secundárias 

repitam elementos de outros níveis ditos principais.

Mecanicamente o desenho dos níveis ultrapassa a linha entre o Crash clássico e as 

mentalidades de criação de níveis mais modernas. A juntar a este ponto, estão os 

característicos níveis de perseguição, condução de uma overboard sobre a água e o tão fofo 

urso polar!
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Entre as novidades está a inclusão de novas máscaras que têm habilidades bastante 

interessantes. Lani-Loli é a primeira máscara a ser encontrada, no topo do N. Sanity Peak. 

Esta máscara tem a capacidade de transformar coisas dentro e fora da realidade, como por 

exemplo colocar uma plataforma que outrora se apresentava como uma forma de 

plataforma fantasma. A 'Akano Dark permite ao jogador executar um rodopio com a ajuda 

de uma aura negra. Ao contrário do rodopio normal de Crash, um rodopio com esta 

máscara nunca acaba e possibilidade até voar e alcançar distâncias maiores. A Kupuna Wa 

permite desacelerar o tempo por breves segundos, deixando a personagem mover-se em 

tempo real. Por último, temos a Ika Ika a máscara que permite alterar o centro da 

gravidade, cima ou baixo.

Embora estas mecânicas sejam bastante divertidas apenas podem ser usadas em intervalos 

de tempo e em níveis programados para o efeito, ou seja, há pouca oportunidade para o 

jogador se aventurar e experimentar outros tipos de abordagem ao próprio nível.

A inclusão de dois níveis de dificuldade é uma abordagem interessante. Assim é possível 

agradara dois tipos de jogadores, os mais hardcore e os que apenas querem passar um 

bom bocado na companhia de Crash. Neste aspeto também é fácil de recomendar o jogo 

aos mais pequenos já que as vidas são ilimitadas. E sim, é um jogo com um nível de 

dificuldade algo acentuado principalmente nos níveis mais avançados.

Existe imenso conteúdo para ser desbloqueado e tirar bastante satisfação deste processo. 

Desde concluir o nível com menos de três vias gastas, colecionar todas as gemas e as 

gemas coloridas, até skins com características de cada mundo.

Importa referir que Crash 4 consegue elevar a fasquia de “replayability” a todo um outro 

nível. É possível repetir o nível mas no sentido inverso para colecionar recompensas, 

como “cacetes de flashback”. Estas cassetes de flashback são usadas em locais específicos e 

podem ser jogadas como uma espécie de nível bónus, onde o objetivo é partir todas as 

caixas. Diria mesmo que é quantidade certa de equilíbrio e loucura de tentar desbloquear 

todos os recantos de um jogo que se pinta todo ele com mecânicas de salto bastante 

precisas.   

Crash Bandicoot 4: It’s About Time é um fantástico jogo de plataformas, com novas 

mecânicas que apimentam toda a sua experiência e que conta bastante conteúdo 

secundário que ajudam a preencher as horas com imensa diversão. As animações bastante 

fluídas e todo um ambiente de cortar a respiração, cheios de cor e de detalhe, ajudam a 

criar toda uma atmosfera cómica ao redor de tanto salto. Agora desejem-me sorte e 

deixem-me tentar colecionar todas as skins.
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Langrisser I & II 

IVO SILVA

A minha primeira, e única, experiência com esta série ocorreu algures em 1998/1999 (não 

sei precisar o ano), quando tive acesso à versão americana do primeiro Langrisser, chamado 

de Warsong naquelas paragens. Uma breve experiência, que não seria acompanhada, 

infelizmente, por mais nenhuma outra. Durante muitos e muitos anos, apenas teria acesso à 

fantástica artwork (de Satoshi Urushihara) e alguns pequenos screenshots dos jogos.

Isto até este ano, com a saída deste remaster que junta os dois primeiros jogos da série. O 

primeiro título desta colectânea explora as aventuras do príncipe Ledin, que procura não 

apenas libertar o seu reino, Baldea, do jugo do império Dalsis, como também tenta 

recuperar uma relíquia sagrada de enorme poder, a espada Langrisser.

O segundo jogo explora as aventuras de um dos descendentes do protagonista original. 

Elwin abdicou da coroa de Baldea para levar uma vida mais livre, contudo vê-se arrastado 

para conflitos alheios ao impedir o rapto da jovem Liana às mãos dos Blue Dragon Knights, 

provenientes do vasto império de Rayguard.

Tanto numa, como noutra aventura, Ledin e Elwin não estão sozinhos. Ao seu lado 

encontram-se muitas outras personagens, as quais se irão juntando ao grupo como o 

progredir da história.

Um RPG estratégico, Langrisser bebe muita inspiração de séries como Advance Wars ou 

Fire Emblem. Também aqui controlamos um conjunto de personagens. Cada uma delas, 

apelidadas de comandantes, tem ao seu encargo um grupo inicial de quatro mercenários 

(que são recrutados com recursos monetários). Existem diversos tipos de unidades que 

podem ir de sacerdotes (capazes de ataques à distância), cavaleiros, soldados, entre muitas 

outras. Ao contrário daquilo que acontece como os comandantes, estas unidades são mais 

básicas, sendo incapazes de usar feitiços, equipamento ou skills. Qualquer incremento de 

status para estas personagens está dependente de feitiços feitos pelos comandantes. De 

igual maneira, se estes mercenários sofrerem dano, este pode ser gradualmente recuparável 

pela mera presença junto do seu comandante de eleição. A destruição destas unidades não 

tem impacto na história e não resultam em qualquer tipo de Game Over (ao contrário do 

que acontece com os comandantes e sobretudo os protagonistas). Pode parecer que são
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apenas carne para canhão, contudo os mercenários representam uma parte muito im 

portante do gameplay da série, uma vez que a sua presença permite estabelecer algum 

equilíbrio num campo de batalha polvilhado por inimigos.

Como referido acima, os comandantes fazem level up. Este é feito de diversas maneiras, 

passando da mera acumulação de pontos de experiência e da compra de melhor 

equipamento na loja do jogo, até ao uso sensato dos character points para desbloquear 

novas classes.

Estas permitem às personagens aprender novas skills e magia, assim como ter acesso a 

novos tipos de mercenários. Se as skills permitem melhorar ainda mais os status das 

nossas personagens, as magias podem causar muito dano nos nossos adversários e 

conceder aos nossas aliados múltiplas vantagens no campo de batalha.

Para além destas duas categorias de personagens, Langrisser apresenta-nos ainda as 

criaturas míticas que podem ser invocadas. Ao contrário das unidades mercenárias, os 

invocados não custam dinheiro, mas pontos de magia, para serem chamados. São também 

donos de algumas habilidades que podem ser úteis, sobretudo no embate com os generais 

adversários.

De salientar, que quando um comandante, adversário ou não, for abatido, todas as suas 

unidades mercenárias que restarem, desaparecem com ele, pelo que a nossa prioridade 

deve passar pela protecção dos nossos e pela derrota dos adversários.

Convém ainda referir que certas unidades são mais fortes ou fracas contra outras, pelo 

que esse é outro ponto importante aquando da nossa escolha de mercenários para usar no 

campo de batalha.

Sem tempo limite, as batalhas, que representam cada uma delas um capítulo, terminam 

com a vitória sobre o general adversário. Algumas, todavia, tentam variar um pouco o 

molde, ao estabelecerem como vitória, o aguentar um determinado número de rondas ou 

proteger um conjunto de civis.

Muito importante nestes jogos é a gestão sábia do dinheiro. Nem sempre é possível 

termos os melhores mercenários, sob pena de nos ver-mos desprovidos de fundos mais 

para a frente.

Em relação à minha experiência com Warsong, devo dizer que a história manteve-se mais
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ou menos intacta neste remaster, com algumas alterações a serem feitas a nível do tipo de 

inimigos que surgem primeiro e alguns objectivos dos capítulos. Estas mudanças visam 

diminuir a dificuldade dos jogos originais, que era bastante elevada, para níveis mais 

simpáticos. A morte permamente foi outra das coisas que tiraram deste resmaster, para 

além de adicionarem um modo mais fácil (com mais dinheiro e mais character points 

disponíveis no início). A introdução da character tree (com as diferentes classes para as 

quais os nossos protagonistas podem evoluir), assim como a introdução de duas novas 

slots para equipamento dão ao jogo mais elementos clássicos de RPG, que por sua vez, 

vêem diminuir a dificuldade. A isso junta-se ainda a possibilidade de voltar atrás e repetir 

capítulos para aumentar a experiência.

Visualmente, as mudanças foram muitas, com o novos menus a serem introduzidos, mais 

detalhes e uma nova artwork, no estilo manga actual. Ainda é possível ter as nossas 

personagens, e alguns adversários, a surgirem no estilo original dos titulos de 1991 e 1994, 

para quem estiver a sentir-se mais saudoso. De igual modo, também nos é concedida a 

opção de ter a música e os mapas originais ou os remasterizados.

Uma dupla de jogos bastante nostálgica, que finalmente alcança o continente europeu, 

com multíplos finais que lhe concedem um grande grau de replay value. Essencial para fãs 

de jogos de estratégia militar que apreciem um bom desafio.
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When the Past Was Around 

JORGE SALGADO

Por vezes, chegam-nos às mãos jogos que desconhecíamos por completo que acabam por  se 

tornar obras-primas maravilhosas e arrebatadoras. É sempre curioso quando isso acontece. 

E When The Past Was Around, uma aventura point-and-click recheada de puzzles criada 

pelo estúdio Mojiken, insere-se claramente nesta categoria.

O jogo segue Eda, uma jovem violinista, numa montanha russa emocional – a alegria, a 

tristeza, o luto, a depressão, o amor, a música, a autoconfiança são alguns dos temas mais 

presentes na narrativa que, apesar de serem contados de uma forma metafórica, quase 

anacrónica, não deixam de ter um gigantesco peso e mostram como o passado está sempre 

presente dentro de nós. 

Sendo um point-and-click, é necessário controlar um pequeno cursor de maneira a 

investigar cada recanto e os objetos dos diferentes cenários do jogo e, desta forma, 

descobrir os itens que ajudam a solucionar os diversos puzzles – de uma forma geral, todos 

eles bastante simples e intuitivos, havendo um ou outro que poderá obrigar a puxar um 

pouco mais pela cabeça e, por vezes, até regressar a áreas prévias. É preciso abrir  caixas  com 

x-atos, lavar roupas para descobrir mensagens secretas, contar o número de objetos 

presentes no ecrã para abrir cofres ou colocar um código num aloquete. Apesar dos puzzles 

se tornarem exponencialmente mais difíceis à medida que vamos progredindo pelo jogo, a 

solução estará sempre por perto, algures escondida nos ambientes, cabendo ao jogador 

fazer as associações certas e chegar ao momento “EUREKA”!

When The Past Was Around é uma verdadeira ameaça tripla: para além de ser visualmente 

apelativo, a música é absolutamente excecional e, graças ao HD Rumble dos Joy-Cons da 

Switch, o jogo estimula simultaneamente a visão, a audição e o tato. Assim que ligamos o 

jogo, os gráficos saltarão imediatamente à vista: desenhados à mão, quase como se de uma 

BD animada se tratasse, é provavelmente a característica mais distinta do jogo. Cenários, 

personagens, todos os itens presentes no jogo, desde o mais pequeno ao maior, mereceram 

a mais meticulosa das atenções por parte do estúdio: assim sendo, cada frame do jogo é, 

basicamente, uma peça de arte digna de museu.

Mas o som não fica nada atrás. A banda sonora é imponente, melancólica, rica, numa 

mistura de instrumentos fantástica, indo desde o ambiental, passando pelo dramático até
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chegar ao melancólico, adequando-se sempre à cena que está, de momento, a decorrer no 

ecrã. Para além disso, cada pequeno utensílio – um candeeiro, um copo, um vaso – possui 

um som diferente quando interagimos com eles. São estes pequenos detalhes que 

realmente tornam este mundo vivo, real, uma experiência sensorial.

Este festim de sensações é ainda mais exacerbado pelo rumble dos Joy-Con e é, na minha 

opinião, uma das melhores implementações da tecnologia. Não é apenas uma “gimmick” 

mas sim uma forma de imergir ainda mais o jogador na história – quando uma porta é 

aberta, quando se toca num objeto, quando há algum momento mais emblemático na 

história, os comandos vibram. E sempre de forma diferente. Sempre da forma adequada. 

Estes são os tipos de coisas difíceis de explicar, é mesmo preciso experimentar.

É bom ver os títulos indies a ganhar cada vez mais relevância, muitos deles de tal maneira 

exemplares que conseguem até entrar no mundo do mainstream e competir com títulos 

AAA de grande peso. When The Past Was Around é pura magia, uma experiência 

transcendente que fica contigo e mexe o coração. É sem dúvida um jogo muito 

pequenino, com pouco mais de uma hora de duração, sendo possível completá-lo de uma 

só assentada. Seria bom que durasse um pouquinho mais, sendo mesmo o único ponto 

menos positivo que lhe consigo atribuir. Tirando esse pequeno detalhe, é uma obra-prima 

que mostra como os videojogos são, de facto, uma arte.



JORGE SALGADO 
NUNO MENDES 
RUI GONÇALVES 

PEDRO MOREIRA DIAS 
ÉLIO SALSINHA
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Cyberpunk 2077 

NUNO MENDES

Após oito anos desde o seu anúncio, três adiamentos, e expectativas altíssimas, Cyberpunk 

2077 chegou finalmente às mãos do público. Um lançamento sem igual, já que a juntar ao 

estrondoso número de oito milhões de reservas, logo no seu primeiro dia, ultrapassou a 

barreira de um milhão de jogadores em simultâneo no Steam, superando reis da 

popularidade como Dota 2 e CS:GO.

E não é para menos, já que é o mesmo estúdio que nos trouxe a saga de The Witcher, e que 

tomou a decisão ousada de explorar mecânicas e temáticas completamente antagónicas no 

seu projecto seguinte.

Seria tão mais fácil a CD Projekt Red encostar-se à sombra do sucesso e materializar mais 

um RPG de fantasia na terceira pessoa, porém, o estúdio polaco não simpatiza com zonas 

de conforto, e seguiu sem receios, confiando no ímpeto criativo que sempre os destacou.

A sugestão que deu início à defluência de claridade do protagonista de Matrix, e uma frase 

que várias vezes recordei enquanto me deixava absorver pelo universo ímpar de 

Cyberpunk 2077. E se tivesse de descrevê-lo, é como a sensação de uma realidade paralela 

que palpita sob a nossa pele, roubando-nos a noção do tempo.

Chega com a promessa de ser algo completamente diferente de qualquer outra coisa que já 

tivéssemos jogado, e é precisamente isso que entrega. E embora possa beneficiar das 

diversas referências de um tema que não é propriamente novo, nunca a atmosfera 

cyberpunk foi tão palpável para os jogadores.

Foi idealizado e construído para oferecer uma viagem. Sendo provavelmente por esta 

proposta única que se tornou o fenómeno que conhecemos, muito antes sequer de se 

conhecer a sua data de lançamento.

As virtudes de Cyberpunk 2077 são muito variadas, mas o seu mundo extraordinariamente 

imersivo é um dos parâmetros que mais sobressai. Night City tem vida própria e alberga 

um ecossistema cheio de personagens, enredos e missões secundárias que ansiamos 

descobrir a cada esquina.
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A representação de um futuro dominado e assombrado pela tecnologia foi brilhantemente 

executado, porque além de sentirmos que está a um alcance que nos parece familiar e de 

se inspirar em filmes como Blade Runer, Minority Report, Zero Theorem e jogos como 

Deus Ex, Fallout e Half Life, consegue, ainda assim, ter uma linguagem própria.

Todavia, é a sua narrativa que mais reluz. Seja nos diálogos, na genialidade da história, ou 

nos plot twists que têm a capacidade de nos apanhar sempre de surpresa, quando nos 

envolvemos, é quase impossível deixar de jogar devido ao desejo insaciável de querermos 

saber mais.

Existem três Lifepaths para escolher (Nomad, Streetkid e Corpo), que servem para definir 

o passado do protagonista, a quem chamam de “V”. Não confundir com classes, uma vez 

que não interfere nas características da nossa personagem, e será apenas importante no 

sentido do role play. No fundo, é para que o jogador ganhe algum contexto inicial e tenha 

alguns traços de personalidade para se identificar.

As backstories de cada uma são bastante diferentes, sendo que o Nomad optou 

marginalizar-se da sociedade e radicou-se no deserto, afastando-se dos hábitos da cidade; 

o Streetkid, como o nome indica, vem das ruas, crescendo no meio de gangues e moldado 

pela cruel vivência de quem nada tem; já o Corpo é o completo oposto, criado no cínico e 

pouco escrupuloso meio empresarial.

Cada uma destas linhas é apenas um mote para o começo da história, no entanto, terão 

igualmente influência em alguns diálogos e outras circunstâncias. Dado o conhecimento e 

a experiência de vida que as suas origens lhes conferiram, uns terão mais sucesso do que 

outros em determinadas situações, dependendo de com quem estiverem a lidar.

Tudo o resto sobre a personagem cabe a nós decidir, particularmente o seu aspecto, que 

pode ser totalmente personalizado, desde a cor das unhas, a outras coisas mais íntimas. 

Parecendo que não, mas esta abundância de opções, além de nos possibilitar criar a 

aparência exacta do que pretendemos, vai também fazer com que nos sintamos 

perfeitamente integrados num circulo repleto de figuras bizarras.

Pode ser apenas um pormenor, mas demonstra bem a enorme rede de interacções 

existentes na história, dado que a quantidade de personagens interessantes é espantosa. 

Começa com Jackie Welles, a quem nos afeiçoamos imediatamente e que será o guia que 

nos apresentará aos encantos, às rotinas e aos trabalhos disponíveis em Night City.
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E é precisamente num desses serviços que tudo se descontrola, lançando a história para 

um inesperado revertério, e colocando-nos não só um prazo de validade, como também 

perante a aparição do carismático Johnny Silverhand, interpretado por Keanu Reeves.

O ritmo torna-se imediatamente vertiginoso, e camada-a-camada, ver-nos-emos cada vez 

mais nas entranhas do submundo excêntrico e sombrio da cidade, e que no final se traduz 

numa simples questão: o que restará da nossa humanidade?

Em Cyperpunk 2077 há uma importante componente de investigação, e é experienciada 

através de uma percepção extra-sensorial à qual chamam Braindance. Quem viu o filme 

Strange Days saberá exactamente do que falo, mas resumidamente, é uma forma de 

degustar clips de momentos das vidas de outras pessoas, tal como se fossem nossos; o que 

nos permitirá deslindar pistas fundamentais para podermos avançar na história.

Mas além de tudo isso, ainda temos as quests secundárias, recheadas de variedade e 

complexidade. Raros são os enredos aborrecidos, em razão de termos sempre algo a 

retirar de cada missão; e o mesmo sucede com os diálogos, onde existe sempre uma 

margem para colocar um pouco de nós em cada conversa.

De facto, reflecte bem as oportunidades de Night City. E é quando começamos a explorar 

a cidade que compreendemos bem a dimensão do jogo. Há sempre algo a acontecer e 

muito para descobrir, com uma diversidade de cenários que somente jogando é que 

podemos entender.

Felizmente, para nos deslocarmos até às diferentes zonas do mapa, além do fast travel, 

temos igualmente os veículos que frequentemente usaremos como transporte, e que 

podemos invocar remotamente até à nossa localização. A sua multiplicidade é copiosa, e 

teremos acesso aos mesmos por meio de missões, comprando, ou simplesmente “pedindo 

emprestado”.

Cyberpunk 2077 foi desenhado para essencialmente oferecer opções. Será o próprio 

jogador que estabelece como será o gameplay, e a ampla skill tree é a prova disso. Há lugar 

para todas as práticas, e tanto podemos priorizar uma abordagem tipicamente mais 

shooter, como uma mais focada no melee; ou, se preferirem um estilo mais silencioso, 

investir maioritariamente no stealth.

Existem cinco atributos-base que funcionam como skills passivas (Reflexes, Body, 

Technical Ability, Intelligence e Cool) e cada vez que subimos de nível, ganhamos um 
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Atribute Point (para somar às categorias referidas) e um Perk Point para distribuirmos 

como acharmos melhor. As perks são subconjuntos (igualmente passivos) relacionados 

com cada um desses atributos, e uma das duas formas de manipularmos realmente a 

nossa build.

A outra face da skill tree tem o nome de Cyberware,  que  são  modificações  cibernéticas  que 

efectuamos ao nosso corpo. Estas mods irão facilitar a delinear a direcção que queremos 

dar à jogabilidade, especialmente em situações de combate, e dividem-se em três tipos de 

skills: Active, Passive e Triggered.

Não surpreenderá ninguém quando digo que as possibilidades no domínio das builds são 

imensas, o que torna o combate absolutamente fenomenal, em particular quando 

identificamos as armas da nossa preferência. E neste campo, apesar de não ser um 

Borderlands 3, temos, mesmo assim, uma porção de escolhas muito razoável, onde ainda 

se juntam atachments e mods.

O sistema de crafting é relativamente simples, e pode ser feito em qualquer altura, 

acedendo ao separador correspondente. Podemos craftar quase tudo o que é relevante, 

assim como fazer upgrades a equipamento já na nossa posse, algo que será muito útil 

numa fase mais avançada do jogo.

Mas passemos então ao assunto mais controverso, ou seja, o estado em que chegou às 

consolas-base da Xbox One e PlayStation 4. É a minha interpretação de que a CD Projekt 

Red se viu numa encruzilhada; por um lado, a pressão insustentável para lançar sem mais 

adiamentos – em que até houve ameaças de morte –, por outro, mesmo com a noção das 

dificuldades que um jogo tão ambicioso teria para correr no hardware das mesmas 

consolas, o cancelamento era impossível devido aos milhões de pre-orders já consumadas.

E sendo completamente honesto, sim, esse não é o único caso no que a bugs diz respeito. 

Antes fosse. Na verdade, a lista de bugs é actualmente tão extensa que é até despropositado 

falar apenas de um em específico. E se nos lembrarmos, o mesmo aconteceu no 

lançamento do The Witcher 3 e tudo foi depois corrigido, tornando-se numa das grandes 

referências dos RPG’s.

Nesse sentido, independentemente de compreender a frustração de quem tanto esperou e 

pagou para ter o jogo no primeiro dia, os updates já começaram a rectificar muitos dos 

problemas, e mais actualizações estão programadas para as próximas semanas.

Porque se formos justos, Cyberpunk 2077 está lindíssimo do ponto de vista gráfico no PC,



139

e mesmo na PlayStation 5 e Xbox Series X tem desempenhos muito sólidos, e nem as 

respectivas optimizações receberam ainda.

Conduzir por Night City à noite, numa cidade carregada de neons e reflexos, é uma 

experiência à parte, e que só mesmo o novo título da CD Projekt Red consegue 

proporcionar. Não esquecendo a banda sonora, que é um dos ingredientes que mais ajuda 

a toda esta locomoção, contribuindo com uma das melhores playlists de 2020 e 

possivelmente dos últimos anos.

Ultrapassado este lançamento complicado, e certamente que Cyberpunk 2077 

eventualmente terá o reconhecimento que tanto fez por merecer. E digo mais, não tenho 

dúvidas de que marcará a geração seguinte e ficará na história como uma das narrativas 

mais ricas e imersivas que já tivemos nos videojogos.
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Animal Crossing: New Horizons 

RUI GONÇALVES

Antes de começar esta análise, devo começar por confessar que esta foi a minha primeira 

experiência com qualquer jogo de Animal Crossing. Acredito por isso que esta análise possa 

ajudar muito aqueles jogadores que, tal como eu, nunca tinham tido contacto com outros 

jogos da franquia. Por isso, em vez de vos trazer uma análise como habitualmente, decidi 

deixar-vos aqui uma carta de alguém que já está nesta vida há algum tempo.

“Queridos leitores,

Escrevo-vos desta ilha que de deserta já não tem nada, neste momento posso dizer-vos que 

já temos uma comunidade interessante, e já dá para viver de forma bastante confortável, 

longe vai o dia em que me foi disponibilizada uma pequena tenda de campismo para fazer 

a minha vida.

Começamos esta nova vida com três aventureiros: eu, a Sylvia (uma Canguru de cor roxa) e 

o Louie (um gorila sempre pronto a ajudar). Além disso, também vieram para a ilha Tom 

Nook (o dono da empresa que iniciou este projecto) e os seus dois ajudantes Tommy e 

Timmy. Isto é, éramos 6 pessoas nesta pequena ilha, embora os três últimos sirvam mais o 

poder imperialista (mais para a frente já vos explico porque digo isto).

O primeiro dia foi aquele em que tive oportunidade de conhecer o básico que podia fazer 

na ilha, ou seja, colocar a minha tenda, e meter lá tudo o que necessitava para dormir, para 

ter luz e até um pequeno rádio. Depois também tive a oportunidade de aprender a apanhar 

galhos de árvores, apanhar fruta e até apanhar ervas do chão. Mas também foi logo aí que 

percebi que Tom Nook era um imperialista implacável que com aquele sorriso e as suas 

falinhas mandas, não faz nada e ganha milhões com isso. Para terem uma ideia do que 

quero dizer, nesta aprendizagem criámos duas equipas, de forma a conseguir  obter  material 

suficiente para fazermos uma pequena festinha para comemorar a chegada à ilha. O meu 

grupo seria com Tom Nook, que me fez andar a  fazer  todo  esse  trabalho,  enquanto  ele  ficou 

completamente parado sem fazer absolutamente nada. Isto cheirou-me logo a suspeito, 

mas tudo bem.

Fui também por unanimidade eleito como espécie de porta-voz e representante dos 

cidadãos da nossa pequena comunidade. Depois de tudo isso chegou a hora de festejarmos 
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aquele dia, e como este já ia longe decidi ir até à minha tenda fazer uma boa soneca, para 

estar cheio de energia para o próximo dia.

O segundo dia também foi bastante interessante. Conheci melhor a Sylvia e o Louie, e 

claro, avisei o Tom Nook que tinha passado uma noite bastante má, já que a noite tinha 

sido de chuva, e o barulho não me deixou dormir (sim, acordo com muita facilidade). Foi 

nessa altura que tive a oportunidade de saber que podia adquirir uma pequena casa em 

vez de uma tenda. Algo que achei perfeito!

Mas também foi aí que percebi como a minha suspeita sobre ele era verdadeira. O preço 

que ele me pediu pela casa era exorbitante, e então sugeriu-me pagar em milhas. Algo que 

eu perguntei: “Em milhas?” E a sua resposta foi que tinha uma aplicação para o telemóvel 

que era o Nook Miles+, em que temos de cumprir diversos objectivos e aí são oferecidas 

milhas cada vez que cumprimos cada um deles.

Bem, uma vez que algo que não iria faltar era tempo livre, aceitei o método de pagamento 

das milhas, e foi aí que no dia seguinte tive a minha bela casinha. Provavelmente convém 

também dizer-vos que aqui na ilha existem dois tipos de moedas: uma são as milhas que 

podemos ir acumulando conforme cumprimos objectivos, outra são as Bells – a moeda 

oficial aqui da ilha; e que é possível ganhar a vender itens e outro tipo de coisas.

Algo que também quero referir é que aqui na ilha o tempo passa tal e qual como passa no 

mundo real, o calendário é exactamente o mesmo, logo hoje dia que devem receber esta 

carta, será dia 16 de Março de 2020 em ambos os locais, na ilha e no vosso mundo. Além 

disso como as horas são exactamente as mesmas, quando for de noite no local onde estão, 

aqui também será de noite. Posso também dizer-vos que nas estações do ano acontece o 

mesmo.

Algo que também preciso de desabafar com vocês é que aqui na ilha só se fala inglês, e por 

esse motivo, convidar os mais pequenos ou as pessoas que não entendem esta língua a ter 

esta experiência ou mesmo a vir visitar a minha ilha é algo que já me mentalizei que não 

será possível, e acredito que os mais pequenos fossem adorar estar aqui e brincar com 

todos os habitantes que já existem na ilha. Mas infelizmente, isso não irá acontecer.

Bem deixando para trás este desabafo, vamos lá continuar a contar o que mais se tem 

passado por aqui. Aqui na ilha, como devem imaginar existe muito para fazer. Quando 

chegámos e não existia cá praticamente nada, daí termos de ser nós a fabricar tudo. Por 

isso, cada habitante tem a sua bancada de construção, mas só ter a bancada não serve de 
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nada, porque como devem calcular é preciso regras, assim como materiais e manuais para 

saber criar itens e objectos.

Neste momento já tenho uma enorme lista de coisas que posso construir, mas nos 

primeiros dias não existia muito. Havia apenas uma cana de pesca, um pequeno machado 

que apenas servia para bater em pedras e árvores (para dar alguma madeira) e uma rede 

para apanhar insectos e borboletas. A verdade é que foi a partir desses pequenos objectos 

que a nossa ilha começou a evoluir, e que os meus Bells começaram a aumentar. Apanhar 

borboletas, peixe e madeira, serviram para construir, mas também para obter o dinheiro 

necessário para adquirir novas coisas, sejam elas objectos, ou mesmo novos manuais de 

construção. Com tudo isto, já tenho uma casa digna e com um óptimo jardim. A ilha está 

mais desenvolvida e até já consigo alterar a cor dos meus móveis e objectos!

Também para oferecer uma ideia geral, vou escrever-vos agora um pouco sobre a ilha. O 

edifício que mais orgulho tenho, além da minha casa, é o museu. Pois é. Uma ilha sem 

nada, neste momento tem um museu magnífico, com diversas coisas para ver. O Museu é 

sobre insectos, borboletas e fósseis, e posso vangloriar-me de ter sido eu a oferecer tudo 

para a exposição. A vossa curiosidade sobre fósseis deve ser grande, e posso dizer que esta 

ilha é cheia de segredos, sendo que todos os dias aparecem alguns fósseis espalhados no 

chão, e lá tenho eu de ir com a minha pá desenterrá-los e levá-los ao museu para 

verificarem se são novos.

Existem também árvores de fruta espalhadas pela ilha, mas são todas pessegueiros. 

Acreditem que já estou um pouco enjoado de comer pêssegos, mas felizmente já provei 

outras coisas.

Outro edifício extremamente importante é o local de trabalho de Tom Nook, o Resident 

Service, onde todos os dias Tom tem novas ideias e projectos para o ajudarmos, ou para 

nos escravizar! É uma piada, mas a verdade é que foi importante nos projectos em que ele 

me pediu ajuda, já que me ajudaram a ter objectivos e a conseguir entender o meu papel 

na ilha. Ao início ele estava lá com os seus empregados, Tommy e Timmy, mas neste 

momento já se separaram. Tommy e Timmy criaram uma loja de venda de produtos, a 

Nook’s Cranny, muito útil a todos os habitantes, e onde podemos usufruir durante as 

horas normais de trabalho. Durante a noite encontra-se fechada já que todos temos de 

descansar.

Quando a ilha começa a ser claustrofóbica existe o aeroporto, que por vezes uso para 

viajar até outras ilhas, algumas desertas, e outras que por vezes até tem um habitante ou
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outro. Muitas vezes vou lá para descansar a cabeça, mas a maioria das vezes uso para ir 

apanhar materiais de todos os géneros, como madeira, pedra, novas frutas (já disse que 

estou farto de pêssegos?!), entre outras coisas.

Algo de muito bom nesta ilha é que somos altamente ecológicos, e quase tudo o que 

precisamos está no nosso smartphone. Além da aplicação que já referi (o Nook Miles+), 

temos também uma câmara para tirar fotografias, outra para todos os nossos manuais de 

construção de itens e objectos, uma aplicação para desenhar diversas coisas, e depois 

podemos usar esses desenhos. Mas também há um mapa de toda a ilha, o nosso 

passaporte e ainda um serviço de resgate caso seja necessário.

Espero que esta carta tenha ajudado um pouco a perceber as dinâmicas da ilha e de como 

somos livres e temos a liberdade de fazer aquilo que quisermos. É uma espécie de 

comunidade amiga e sem maldade – se esquecermos um pouco a maneira como Tom 

Nook consegue ser imperialista com aquele estilo simpático –, mas que ao mesmo tempo 

vê a sua conta bancária a subir com todo preço exorbitante de tudo que ele nos tem para 

“oferecer”.

Um abraço a todos desta ilha magnífica!"

Notas finais:

Devo confessar que ao início para mim foi difícil entranhar esta ideia de andar aqui um 

pouco perdido, com muito tempo livre e com poucos objectivos para cumprir. Teremos 

de ser nós a criarmos os nossos próprios objectivos. Além disso o tempo por ser igual ao 

real, também transforma a espera de tudo o que não está no nosso poder um pouco 

estranho.

É um jogo que não nos consegue enervar com nada, é uma espécie de jogo Yin-Yang, em 

que tudo é calmo e belo. Cada um pode jogá-lo à sua velocidade e fazer crescer a sua ilha 

ao sabor de vento. Podem jogar todos os dias e podem jogar quando quiserem que os 

personagens da ilha vão fazendo a sua vida normalmente. Devido a isso também devo 

confessar que não é um jogo para todos os jogadores, muitos podem e vão acha-lo 

aborrecido.

A verdade é que para mim foi uma agradável surpresa, e não me lembro de  alguma vez  ter 

jogado algo deste género. Graficamente é bonito sem precisar de grandes detalhes; muitas 

cores, muita vida.



144

Animal Crossing: New Horizons é sem dúvida uma entrada triunfante desta franquia na 

consola da Nintendo. Um jogo altamente Zen, que diverte, oferece horas de jogo sem fim 

e até pela altura que chega, com o nosso mundo numa pandemia inacreditável devido ao 

Covid-19, oferece alguns momentos de calma e serenidade, fazendo-nos esquecer um 

pouco daquilo que se passa lá fora, pelo menos neste período de quarentena que todos 

devemos cumprir sem falhas.
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Transformers: Hoje, ontem e 
amanhã 

PEDRO MOREIRA DIAS

Com o lançamento da primeira parte da Trilogia de Transformers – War For Cybertron: 

Siege, decidimos não só fazer uma análise desta série de desenhados animados da Netflix, 

mas recuar no tempo e recordar a série original, o seu percurso e os videojogos que a 

acompanharam.

Para quem ainda não viu ou desconhece a série da Netflix, basicamente trata-se de um 

reboot da série original de 1984, não podemos dizer que é um remake porque há muita 

coisa que foi alterada nesta história, mas também não podemos dizer que é uma nova série 

porque a lógica continua a ser a mesma da famosa série dos anos 80. Neste primeiro 

capítulo a acção centra-se em Cybertron, a terra natal dos Transformers que neste 

momento estão a ser liderados por Megatron, o líder dos Decepticons, uma das facções 

criadas depois da morte de Alpha Trion, enquanto que os Autobots, liderados por Optimus 

Prime, são uma fação de resistência contra o poder instituído. Até aqui as coisas estão muito 

equiparadas aos primeiros dois episódios da série original, mas a partir deste momento 

serão mais as diferenças do que as semelhanças, Bumblebee não faz parte dos Autobots, é 

apenas um mercenário, um pilhador de energon, Ratchet também não faz parte e tenta 

cuidade de todos os transformers feridos por esta guerra sem fim, Rodimus não aparece, 

mas Ultra Magnus ou Darcee, já da terceira geração da série original surgem como aliados 

de Optimus Prime. Aliás é nos Autobots que vemos uma maior descrepância com a série 

original, visto que os lacaios de Megatron, continuam a ser o ambicioso Starwcream, 

Soundwave ou Shockwave, apenas com Jetfire a surgir como comandante dos Seekers, a 

classe voadora dos Decepticons, a ser diferente do original, apesar do seu fim e da sua 

história, acabar por ser idêntica.

No entanto vamos nos focar na série em si, é claro que nos vamos lembrar da série original 

de vez em quando, mas olhemos com olhos de principiante para Siege. O primeiro capítulo 

desta guerra que parece infindável é centrada nos diálogos, muito mais do que na acção, é 

uma perspectiva da capacidade e da qualidade da criação destas personagens que nos leva a 

uma maior riqueza dos diálogos e até das analogias que vamos encontrar durante a série. É 

em muitos momentos uma reflexão sobre a guerra, sobre os bons e os maus, sobre o 

caminho da paz e da união dos seres, independentemente da facção que escolham. E não 

poderia ser mais actual, na verdade vamos ver muitos diálogos onde se evoca o bem 
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comum, bem comum partilhado em outros tempos por Megatron e Optimus Prime, por 

guerras travadas juntos, pelo bem de Cybertron. Se olharmos por exemplo para 

Bumblebee que aqui não faz parte de nenhuma facção, vemos que estamos a falar da 

opção de escolha de cada um de nós em sermos o que quisermos. E, de facto, Bumblebee 

fará essa escolha, mas por que quis e não porque foi obrigado ou exilado, tal como Jetfire 

que também ele fará a mesma escolha, mas este por compreender que a Guerra é feita de 

honra, de valores e de moral, e não apenas uma história contada pelos vencedores, por 

uma vitória baseada na traição.

Voltando à série original dos anos 80, os Autobots fogem de Cybertron em busca de 

energia para reanimar o seu planeta e são perseguidos pelos Decepticons, e numa luta 

feroz pela galáxia acabam por danificar as suas naves a ponto de irem colidir no planet 

Terra. Aí a série baseou-se durante três temporadas nas aventuras em Terra das duas 

facções e na sua busca por energia, o tal energon, não só para voltarem a Cybertron mas 

especialmente para reanimarem o seu povo. E é com estes desenhos animados dos 80 que 

surgem os primeiros videojogos da série. Um ano depois da série estrear e ser um enorme 

sucesso, sai o primeiro jogo para o Commodore 64 na altura, desenvolvido pela Denton 

Designs e editado pela Ocean, um jogo super básico, onde mal se distinguiam as 

personagens e onde o objectivo era super básico, mas era o que havia.

Seria um ano depois que a Activision tomaria conta dos jogos dos Transformers durante 

duas décadas, e tudo começou com The Transformers The Computer Game Vol. 1: Battle 

to Save the Earth, um action role playing game, onde havia nove cidades que tínhamos de 

defender dos decepticons com os nossos Autobots.

No mesmo ano mas do outro lado do mundo saia para a Famicom dois jogos, The 

Transformers: Mystery of Convoy, onde Ultra Magnus era a única personagem jogável, e 

Transformers Head Masters, que ao contrário do anterior não podíamos escolher e mudar 

entre robot e veículo, aqui era pré-determinado pelo nível, mas já era mais elaborado e 

divertido.

Apesar do enorme sucesso da série dos dois lados do continente, curiosamente muitas 

derivações foram surgindo da série e aquilo que aconteceu é que um jogo baseado na série 

original de 84 apenas voltaria a surgir em exclusivo no mercado japonês em 2003 e para a 

PlayStation 2.

Transformers Assault como foi apelidado pelos fãs era já muito mais complexo, até pela 

plataforma onde se inseria, e graficamente superior também, mas, mais uma vez fugia à 
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história original, com a busca por parte dos Autobots de um companheiro desaparecido 

no planeta Zel, só que pelo meio são ludibriados pelos Decepticons que estão também no 

planeta para roubar todos os recursos e destruir o planeta. Neste jogo comandamos 

Optimus Prime, Jazz, Wheeljack, Rodimus Prime, Arcee e Kup do lado dos Autobots e do 

lado dos Decepticons, Megatron, Starscream, Soundwave, Galvatron, Cyclonus e Scourge.

Foi talvez através deste jogo que os restantes se seguiriam com a mesma fórmula, isto é, 

jogo em terceira pessoa, com ondas de inimigos e alguns objectivos, num mundo semi 

aberto. Apesar deste jogo não ter tido uma versão oficial americana ou europeia, o jogo 

acabou por chegar a muitas mãos deste lado do continente porque tinha legendas em 

inglês e portanto houve muita gente que mandou vir o jogo ou que forma mais ilegal, o 

acabou por sacar, e aqui devo dizer que eu fui um deles, tal era a vontade de jogar um jogo 

dos Transformers.

A verdade é que depois disto, e antes de Transformers Devastion, só saiu um jogo em 

formato mobile derivado da série original, e foi Transformers G1: Awakening, um turn-

based tactics game, onde controlamos as nossas unidades de Autobots ou Decepticons 

defendendo o nosso posto e atacando o posto adversário. Podemos ficar na forma de 

veículo e movermo-nos mais rapidamente, sofrer menos danos, mas não podemos atacar, 

ou podemos ficar na versão Robot, onde nos deslocamos mais lentamente mas podemos 

atacar, e também sofrer mais danos. Basicamente era isso, com um rol de 23 personagens 

da série animada, e o verdadeiro Transformers de bolso.

Há dois jogos que ainda quero destacar, mas para dar seguimento a esta história dos 

videojogos dos Transformers e da série original, na verdade apenas temos mais um, e é 

bastante recente. Editado pela Activision e criado pela PlatinumGames, Transformers 

Devastion é a verdadeira memória da série de desenhados animados a ganhar vida em 

videojogos, não só pela sua qualidade gráfica através do cell-shading mas a manter o 

mesmo traço da animação, mas também por dar a hipótese de vivermos mesmo as 

transformações, os ataques e os movimentos das nossas personagens favoritas. É uma 

obra-prima para os fãs da série, com as vozes originais e tudo, e que podem recordar 

através da nossa análise aqui.

Mas falta então dois jogos que quis deixar para o fim, porque em certa medida não 

seguem os traços da história dos desenhos animados, e que por outro estão bastante mais 

perto desta nova trilogia da Netflix. Na verdade até são mais porque saíram versões para a 

Nintendo DS e Nintendo Wii U, mas vou-me focar em War For Cybertron e Fall of 

Cybertron que saíram nas versões PS3, Xbox 360 e PC.
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O primeiro encontra-se no espaço tempo da primeira parte desta nova trilogia da Netflix, 

a parte Siege, e é antes da partida dos Transformers para a Terra. Passa-se em Cybertron, 

na Guerra Civil entre Autobots e Decepticons, onde escolhemos a nossa facção, cada uma 

com uma campanha diferente e cronologicamente diferente também, na busca por uma 

nova forma de Energon, muito mais poderosa e perigosa, chamada Dark Energon. Com a 

possibilidade de transformar Cybertron e retomar toda a sua vida como na chamada Era 

Dourada, os dois líderes vão batalhar por a encontrar e dar o devido uso.

War for Cybertron era jogado na terceira pessoa,  mais  uma  vez,  aqui  com  as  personagens  a 

serem divididas por classes, Leader, Soldier, Scientist, e Scout, cada uma delas com as suas 

armas, habilidades e transformação em veículo, assim como a missão para cada um deles 

também era diferente e consoante à sua classe. Aqui já podíamos nos transformar sempre 

que quiséssemos. A grande novidade deste jogo, para além do grafismo, como é óbvio, era 

o facto de podermos jogar em single player ou em modo cooperativo online. O jogo 

surpreendeu pelo mundo rico e vivo que apresentava e com a verticalidade que oferecia.

No entanto seria o seu sucessor, Fall of Cybertron que ganharia o estatuto de culto. Com a 

mesma dinâmica, mais uma vez produzido pela High Moon Studios e editado pela 

Activision, o jogo elevou a fasquia tanto a nível gráfico como das mecânicas já 

apresentadas. Continuou com o formato em terceira pessoa, mas agora com a 

possibilidade de comandar vários elementos do mundo exterior, como era o caso de 

Optimus Prime que comandava Metroplex à distância, ou a combinação dos Combaticons 

no poderoso Bruticus que originavam verdadeiras cenas de acção cinematográficas e de 

um verdadeiro esplendor. A história dava seguimento à anterior, aqui com os últimos dias 

desta batalha a culminar numa luta titânica entre Megatron e Optimus Prime na tentativa 

de salvação ou destruição de Cybertron.

Para além da introdução de Metroplex e de Triptycon, também havia um grande foco na 

história dos Dinobots, nomeadamente de Grimlock, o seu líder, que era também uma 

personagem jogável. O jogo tinha, tal como o seu antecessor, um modo multiplyer online, 

um Escalation Mode que viria a ser mandado abaixo já este ano, com o fecho dos 

servidores por parte da Activision. Aliás não conseguimos encontrar estes jogos em 

formato digital em lado algum, visto que as relações azedaram, com a Activision a tirar o 

jogo das plataformas digitais.

Voltamos assim, depois desta viagem pelos videojogos, a esta primeira temporada da série 

da Netflix, Transformers War for Cybertron: Siege.
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Atenção Spoilers!

Acabada a primeira temporada, e agora atenção aqui aos Spoilers, percebemos facilmente 

que este primeiro pedaço de história, foi um tentar de apresentar as personagens, o que 

faz sentido, porque, fora a geração nascida em 80 ou antes disso, é que se lembra da 

história original. Para alguns mais puristas poderá fazer alguma comichão não haver uma 

ligação tão umbilical aos desenhos animados dos anos 80, mas há vários easter eggs para 

esses fãs, como eu, há várias menções à serie em pormenores, há por vezes um desviar na 

forma, mas não no conteúdo. Um dos exemplos é Jetfire que aqui por razões diferentes 

passa de Decepticon para Autobot. A história vai acabar na mítica fuga dos Autobots 

através da sua nave, The Arc, aqui por razões diferentes, na tentativa de tirar das mãos de 

Megatron, o All Spark, a própria fonte de vida do planeta Cybertron, enviando através da 

Ponte Espacial para uma outra galáxia, e com os Autobots a fugirem através dessa ponte 

também. Não sendo dessa forma que acontece na animação original, acaba por fazer 

muito mais sentido assim.

Fim de Spoilers

Graficamente a série é um espanto, é de lacrimejar com facilidade por ver a qualidade que 

aqueles desenhos animados de sábado de manhã se transformaram na magnitude 3D, 

meio Anime de uma qualidade que nunca vimos na vida. É uma pena que não conte com 

as vozes originais, apesar das utilizadas não estarem drasticamente longínquas do original, 

mas é uma pena à mesma. Sabe a pouco, mas sabemos que há mais duas temporadas, mas 

ficamos com o sentimento que não queremos que acabe nunca. Agora só espero que 

venha efectivamente videojogos desta série e que a possam imortalizar condignamente 

também nesse campo, é esperar para ver.
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Dreams

ÉLIO SALSINHA

Dreams é mais do que um jogo. É uma mágica rede social de criações chamada 

Dreamiverso, onde a comunidade se avalia, elogia, joga, melhora, e também, claro, 

denúncia coisas mal feitas. A Media Molecule está de parabéns com o trabalho que 

conseguiu desenvolver com mais um exclusivo PlayStation, depois do aclamado 

LittleBigPlanet. Podemos até encontrar algumas parecenças, pelo menos no conceito, mas 

Dreams está muitos anos à frente e onde qualquer coisa parece ser possível de criar e jogar.

Numa só noite, Dreams fez-me viajar até ao início de Metal Gear Solid, apanhar maçãs com 

o Crash Bandicoot, voar com o Spyro, correr com o Sonic e jogar Pong a seguir. Pode 

parecer estranho, mas é possível, aliás é o normal quando se liga Dreams e se abre o modo 

Explorar-Sonhos. Perdi a conta à quantidade de criações que joguei, algumas melhores que 

outras, claro, mas o sistema de “gostos” vai ajudar-vos a distinguir o bom, do mau. Estas 

criações que falei foram já feitas pela comunidade de Dreams que tiveram o Acesso 

Antecipado há menos de um ano. E o que conseguiram fazer é algo bom e que me faz olhar 

para o futuro do jogo com bons olhos, porque a partir daqui é sempre a crescer e a 

melhorar.

Além destas criações da comunidade, a Media Molecule fez algumas para jogarmos no 

lançamento do jogo. Joguei o Blade Gunner, que é uma espécie de imitação de Resogun, 

um dos jogos que mais joguei no início da Playstation 4. Apesar de não me agarrar tanto 

como o original, ainda passei alguns momentos bons a disfrutar do jogo. No campo das 

plataformas, joguei Pip Gemwalker, que é muito inspirado em jogos como FEZ e que 

embora seja simples, ainda dá que pensar em alguns momentos, principalmente em níveis 

avançados. Depois destes fui até à grande criação que a Media Molecule preparou para nós 

todos com o objetivo de mostrar todas as potencialidades do jogo. “O Sonho de Art” é o 

modo história e foi feito de raíz no Dreams e está uma maravilha.

“O Sonho de Art” dura cerca de duas horas e que é como se fosse um filme de animação. 

Um autêntico musical onde Art se assume como personagem principal que teve alguns 

problemas com a sua banda. O objetivo da aventura é levar Art ao bom caminho para que a 

banda se volte a reunir. Para que tal aconteça vamos passando vários “níveis”, com 

diferentes personagens carismáticos criados de raíz para esta animação. A experiência é 

excelente e muito divertida. Tem momentos de humor únicos e claro, sendo um musical
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tem toda essa parte de cantar e dançar. Sem querer estragar muito as surpresas que vão 

encontrar, se Dreams fosse apenas e só isso, já era um excelente jogo, embora que curto. 

Quando olho para “O Sonho de Art” como algo criado de raíz dentro do próprio Dreams é 

aí que fico boquiaberto pelo potencial que há no jogo. Deu me vontade de criar também 

algo, mas aqui entre nós, tenho muita montanha pela frente no que toca ao modo criação 

que já vou falar mais à frente. Convém dizer que enquanto jogamos temos de ir coletando 

umas bolas que funcionam como packs de elementos criativos. Desde personagens, 

passando por árvores, flores, ambientes e músicas para usar nas nossas criações.

Antes de avançar para a parte mais criativa, continuei a jogar mais uns sonhos que foram 

criados pelos utilizadores e houve um em especial que me pareceu estar já numa boa fase 

de desenvolvimento que é o Silent Hills, baseado numa das demos que Kojima fez há uns 

anos com P.T. Nessa criação assistimos a diálogos, cenas inspiradas nessa amostra e até 

lutas com bosses. Até deu para me assustar em alguns momentos com a música que estava 

a dar que era sinistra. Também há jogos para multijogador, como por exemplo um de luta 

de beyblades chamado Battle Tops onde podem jogar até quatro jogadores. Além destes 

sonhos a que podemos chamar mini jogos, o que é certo é que ainda podem criar músicas, 

curtas e até simples galerias de imagem que pode ser por exemplo uma mesa com 

comida. E sim, vi coisas fantásticas criadas pela comunidade que é o factor chave de 

Dreams. Podemos seguir vários utilizadores, ou apenas a sua criação, colocar “gosto”, 

comentar, dar feedback e até denunciar algo menos bem feito ou ofensivo. Isto permite ao 

Dreams e a nós também, saber quais as criações que a comunidade mais gosta e as que 

mais anda a jogar no momento. No modo para Explorar-Sonhos vai ainda aparecer os que 

eles recomendam para cada um de nós, conforme o que vamos jogando e gostando. 

Quanto mais jogamos Dreams, mais o nosso nível como Sonhador aumenta e baseia o 

nosso estilo conforme o tempo que dedicamos a cada secção que vai desde jogar, ser 

curador, arte, design, animação e música. Tudo depende se criamos ou jogamos mais. Eu 

sou um Sonhador jogador por exemplo, pelo menos para já.

Na maior parte dos sonhos jogáveis, os comandos de jogo são relativamente simples e até 

mesmo quando estamos a controlar a nossa “criatura”, é esse o nome utilizado para um 

personagem que é escolhida e controlada por nós com os movimentos do comando. Se 

por acaso houver algum problema de calibração com o ecrã, basta pressionar o botão 

“Options” e o boneco passa para o centro da imagem. As coisas complicam-se é na parte 

da criação, onde usar os comandos move vai revelar-se fundamental para criar algo 

decente. Ainda assim, isto se tivesse um teclado e um rato é que era, mas também não se 

pode ter tudo. O Touchpad dos comandos também pode ser uma boa alternativa se o 

conseguirem dominar.
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No modo criação é preciso muito investimento, para criar algo realmente bom ou 

aceitável, mas felizmente Dreams é quase uma escola web de como criar algo. Existem 

inúmeros tutoriais que explicam passo a passo como se faz as coisas e preparem se para 

“perder” horas a vê-los, para depois poderem avançar para a criação de algo a partir do 

zero. O meu primeiro tutorial foi terrível. Até saber manobrar bem e entender-me com os 

botões demorou algum tempo e nem fui capaz de criar nada de jeito. Noutras tentativas a 

coisa já correu melhor, até porque depois vamos aprendendo como fazer as coisas da 

melhor maneira. É quase como andar num curso que divide as aulas para iniciantes, 

médios e quase os profissionais mais avançados. Aos poucos vai se aprendendo, mas o 

processo não é rápido.

Como já vos disse podemos criar praticamente tudo o que nós quisermos. O objetivo é 

idealizar um jogo na nossa cabeça para depois passar para a ação. Podemos criar de raiz, 

tendo como ponto de partida um cenário vazio, ou podemos partir através de um 

template pré-feito em que modelamos as coisas à nossa maneira. Ainda é possível agarrar 

na criação de alguém e re-misturar com novos elementos. Isto permite enviar-lhe a nova 

criação e por exemplo ter um sonho com cenas de diferentes jogadores o que expande 

ainda mais este conceito de comunidade no Dreamiverso. A arte de copiar e colar 

elementos é um dos pontos chave na criação de níveis, por exemplo o chão dos níveis é 

mais fácil com padrões sobrepostos e colados uns a seguir aos outros para dar um ar mais 

realístico. Depois podemos enfeitar com vegetação, flores, árvores, colocar armadilhas, 

monumentos e uma data de possibilidades. Cada peça é totalmente moldável a tamanho e 

forma e está à nossa disposição um sistema de efeitos sonoros que podemos colocar onde 

quisermos ou até criar algumas músicas ambientes, personalizar a luz usada no nível e sei 

lá mais o quê. É repetitivo dizer que praticamente é tudo personalizável e é quase tudo 

possível, mas é verdade.

Para também dar um ar competitivo, Dreams vai organizar várias Jams criativas com 

tempo limite e dedicadas a um tema próprio e aí se verá do que cada jogador é capaz de 

criar com pouco tempo e condicionado pelo tema. As últimas antes de terminar a análise 

foram sobre comida e sobre o amor. Há coisas fantásticas a serem feitas e sem dar muito 

conta, começamos a fazer algo e de repente já passaram umas valentes horas. O que a 

comunidade de Dreams foi capaz de fazer em menos de um ano eleva a fasquia para o 

que ainda pode vir por aí. Uma evolução para a Realidade Virtual ou para a PS5 está 

claramente em cima da mesa, bem como novas atualizações com criações da Media 

Molecule. 

A parte má de Dreams é a mesma que nós temos nos nossos sonhos. É que não passam
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disso mesmo. Os sonhos não são reais embora às vezes pareçam. São apenas visões 

distorcidas da realidade. Quero com isto dizer que não será possível criar um Tomb 

Raider ou um Uncharted de nova geração, mas sim, apenas reviver alguns momentos com 

uma Lara Croft ou quem sabe um Nathan Drake improvisados num cenário de animação 

que nos faz parecer um destes jogos. Mesmo ao jogar Crash ou Sonic não é a mesma coisa, 

é apenas uma criação ou se quisermos chamar, uma ilusão ou imitação de algo já 

existente. Ainda assim com tanta criação, Dreams não é esse tipo de jogo, é um mundo de 

jogos que qualquer pai quer oferecer a um filho que em vez de um tem vários jogos num. 

Li algures um dia que Minecraft era o jogo que a Lego perdeu a oportunidade de fazer, 

pois não sei se aqui não está mais uma. Será que ainda vai chegar uma expansão só com 

Legos? Não sei responder, mas pesquisei por LEGO no Dreamiverso e apareceu logo umas 

quantas criações para jogar.

Se dúvidas houvessem, Dreams é mais do que um jogo, é uma plataforma de fazer jogos 

que nos faz puxar dos galões da imaginação e libertar os nossos dotes artísticos e criativos. 

É um jogo sem fim que está em constante atualização por parte da comunidade que já 

provou ser capaz de coisas fantásticas e únicas. Se o presente de Dreams é excelente, 

podemos dizer que o futuro será ainda melhor. Basta continuar a sonhar.



RAFAEL PEREIRA
JOÃO FREITAS

GONÇALO CARVALHO
RICARDO MARTINS
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Final Fantasy VII Remake

RAFAEL PEREIRA

Final Fantasy? Sou fã desde miúdo quando não conseguia jogar por não perceber nada dos 

jogos, mas as histórias e as músicas chegavam para eu ficar fascinado. É indubitável que 

com o passar dos anos os jogos deste franchise têm vindo a piorar, como se os genes 

perdessem qualidade de geração para geração. Tendo isto em conta acho que a Square Enix 

fez bem em dar um passo atrás, refazer um jogo de grande impacto e (espero eu) perceber a 

magia que está em falta nas gerações mais recentes, voltar a ganhar a confiança dos 

aborrecidissimos fãs de longa data. É no entanto uma jogada arriscada, com grandes 

possibilidades de estragar um ícone e perder então a réstea de esperança que existe do 

nosso lado. Salvo! O jogo está uma pérola, não uma obra perfeita mas boa o suficiente para 

ao 2o dia de jogo eu já estar a verter lágrimas incontrolavelmente, abalado pela música e a 

reconstrução do local em que estava. Nem percebi bem o que se passou, mas era tão lindo.

Uma reconstrução incrível do conteúdo antigo, com novidades que acrescentam uma nova 

profundidade à história. Personagens terciários passam agora a personagens secundários 

que nos deixam uma pequena marca. E isto não é nada comparado ao facto de poder ver, 

de forma tão bem recriada, as cenas que antes mal tinham animação e tinhamos de 

imaginar as coisas a acontecer de forma mais realista.

A história principal não é novidade nenhuma. Somos Cloud Strife,  um ex-SOLDIER,  super-

soldados criados em laboratório através de infusões de Mako, e estamos de momento a 

desempenhar o papel de mercenário. Contratado pelo grupo Avalanche para causar danos 

sérios à empresa que nos criou, Shinra que usa Mako como meio para a produção de 

energia que alimenta Midgar, a cidade onde começamos esta saga. Barret, um dos membros 

da Avalanche acredita que o Mako, é a energia vital da Terra e o uso excessivo deste 

prejudicaria o planeta. Sempre vi este pedaço de história como uma critica à sociedade que 

usa e abusa de todos os seus recursos sem peso conta e medida, para além disso ainda nos é 

demonstrada a visão horrível de entidades empresariais que destroem a vida dos seus 

funcionários simplesmente por olharem para eles como ferramentas dispensáveis. Cada 

um tem um motivo para fazer este ataque, mal sabiam eles as repercursões que lhes 

aguardam. E vocês se ainda não jogaram o remake nem o original também não sabem... e 

não será pela minha parte que vão ficar a saber.

À partida o gameplay parece ter levado uma reviravolta incrível. A verdade é que 
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simplesmente tornaram o combate em tempo real com movimentação 3D, a possibilidade 

de nos salvaguardarmos de um bom pedaço de dano nos ataques que nos atingem e o 

facto de agora o falhar ataques deixa de ser aleatório e passa a ser algo muito concreto. Se 

achas que isto é um jogo de acção não te iludas. Rapidamente nos apercebemos como 

vamos estar constantemente a parar a luta, a fazer análises ao que se está a passar, a 

precisar de elaborar uma estratégia. Neste aspeto FFVII Remake faz-me lembrar Dragon 

Age, ambos bons jogos com um bom meio termo entre combate em tempo real e por 

turnos. Nos mesmos termos continua muito inclinado para a história, sendo a grande 

parte do conteúdo.

Mantém-se o ATB (Action Time Bar), que era o representante da velocidade dos 

personagens, sendo que ao encher o personagem tinha direito a uma acção, a um turno. 

Aqui o ATB não é necessário para agir, podemos andar e atacar livremente, não podemos 

é usar habilidades, magias ou itens. A meu ver o ATB mantém-se como sendo um turno, 

pois devido a outras mecânicas do jogo torna-se muito complicado vencer batalhas sem 

ter de tomar uma das três acções acima enumeradas. Estou a falar especificamente do 

Stagger, uma condição em que os adversários ficam imóveis e levam muito dano 

acrescido. Por norma para atingir esta condição é necessário causar boas quantias de dano 

nos adversários, sobretudo com magia do elemento ao qual estes são mais vulneráveis, e 

com habilidades, sendo que algumas são propícias a causar esta condição.

Cada personagem tem um ataque especial na tecla triângulo que torna o combate com 

cada personagem mais único do que já esperava ser. A maneira como cada personagem se 

move em combate é incrível, cada um tão distinto do outro, mesmo os que à partida 

seriam mais semelhantes, é extremamente característica e conseguimos logo perceber 

qual será a função do personagem e como o utilizar. No caso de Cloud e Tifa, existe uma 

maior proximidade a jogos de acção, com eles conseguimos combinar os ataques básicos 

com habilidades. Barret foi o que achei menos interessante e divertido, apesar de estar 

muito bem feito, senti que era monótono e a única razão para alguma vez o controlar era 

pelo ataque especial, que ao pressionar triângulo podemos reduzir-lhe o cooldown. 

A Square Enix é uma empresa que sempre teve à frente em inovações gráficas, com os 

cinemáticos mais belos e bandas sonoras fantásticas que raramente me desapontaram. Os 

cinemáticos continuam com uma qualidade espetacular, ainda hoje conseguimos 

distinguir os cinemáticos pré-gerados e os que acontecem em jogo, isto porque os pré-

gerados são graficamente mais limpos, não querendo retirar valor aos restantes.

Em termos de música existe uma enorme variedade de estilos. Temos músicas do jogo 
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original cuja qualidade foi simplesmente melhorada, até porque não é preciso mais, temos 

músicas antigas adaptadas para estilos musicais mais modernos, coisa que não consegui 

levar a sério, para mim é uma piada, e temos músicas novas que encaixam perfeitamente 

no ambiente de Final Fantasy VII. O único aspeto negativo que tenho relativo à banda 

sonora é que algumas zonas do jogo têm faixas associadas, e a certa altura da história com 

uma disposição mais pesada, a música da zona em que estava fez cair totalmente no 

esquecimento esse ânimo de carácter negro até os personagens mencionarem os 

acontecimentos.

Os gráficos são uma das minha maiores alegrias assim como uma das minhas maiores 

desilusões. Desilude-me porque existem tantas texturas no jogo que demoram imenso 

tempo a carregar ou não carregam de todo, deixando-nos com borrões do que poderia 

ser. Ainda não percebi quem culpar, se o desenvolvimento do jogo, se o hardware no qual 

corre. ico mais inclinado para o hardware porque conseguimos notar que o que não tem 

mau aspecto é o total oposto, graficamente belo e também porque o jogo tem uma 

excelente performance. No entanto o que vi neste jogo no que toca à luminosidade 

deixou-me boquiaberto. São contrastes de luz e sombra bastante realistas e que criam um 

ambiente raro de se ver em jogos.

A cidade de Midgar, que foi reconstruída de forma magnífica conta com novos sítios para 

explorar e as áreas que já conheciamos estão mais belas e com mais pormenor, mais 

amplas, com mais vida e novas caras para conhecer. No fundo o mundo tornou-se mais 

realista e dá uma ideia mais concreta do que é a vida e a separação social em Midgar.

Na verdade só uma coisa me deixa realmente preocupado. Sabendo que este jogo 

representa apenas o início da história surge-me uma questão. Como é que eles vão manter 

esta qualidade no próximo jogo? Já sabemos que vai estar divido em partes mas para 

manter esta qualidade vão ter de dividir a história original em cerca de 10 partes, ou 

podem também reduzir a quantidade de conteúdo novo e focarem-se mais em avançar na 

história principal, caso contrário diria que vamos ver uma descida de qualidade 

significante.

Tirando isso, o aprofundamento da história e o foco que é dado à mesma, a reconstrução 

impecável da cidade, a importância do sistema de RPG que se mantém apesar do combate 

ser diferentes, Summons como Bosses opcionais algo que já em FFXII me fascinava, são 

algumas das coisas que mais me agradam enquanto fã e que me fazer sugerir este jogo 

tanto a outros fãs como a jogadores que se estão a iniciar em Final Fantasy VII.
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Ghost of Tsushima

JOÃO FREITAS

Embora tenha um interesse enorme na cultura japonesa ainda há muito que ainda não 

conheço. A invasão Mongol no Século XIII é algo por onde sempre gostaria de enveredar e 

com Ghost of Tsushima, esta é a oportunidade perfeita para começar a estudar um pouco 

desse período.

Assumindo-se no ínicio da invasão Mongol no ano de 1274, Ghost of Tsushima põe-nos no 

controlo de Jin Sakai, um samurai da alta sociedade que luta contra as forças de Khotun 

Khan, neto de Ghengis Khan, que invadem a ilha de Tsushima devastando tudo e todos até 

conseguirem capturar quem a governa. Jin vê-se obrigado a tomar medidas mais drásticas, 

questionando a sua honra como samurai e desafiando os costumes daquela era.

Se não estão habituados a jogos de mundo aberto, preparem-se para uma viagem longa e 

cheia de pequenos contos (Tales) bastante interessantes para além da história principal. É 

comparável a The Witcher 3, The Legend Of Zelda: Breath of the Wild e os mais recentes 

Assasin's Creed, se jogaram estes, já sabem o que esperar de Ghost of Tsushima.

É uma narrativa bastante séria e sombria, um pouco distinta do que estamos habituados 

com outros títulos da Sucker Punch. Um conto surpreendentemente negro que se reflete 

em Jin Sakai, uma personagem que tem vindo a sofrer desde muito cedo quando perdeu os 

pais, ficando ao encargo do tio que lhe ensinou o caminho samurai. Durante a história toda 

Jin mantém-se sempre naquela seriedade como quem nunca está satisfeito, mas quem é 

que o pode culpar? Ninguém ficaria feliz de estar a dizimar acampamentos inteiros de 

inimigos, estes que lhe devastaram a sua casa. Jin está desesperadamente à procura de um 

significado para este derramamento de sangue. Será que ainda vale a pena tentar salvar o 

pouco que resta da ilha? Quebrar a honra samurai para salvar a sua população? Ou manter-

se pelo código que lhe foi ensinado e sacrificar mais vidas na guerra? É uma constante 

batalha interna que se faz ressentir.

Voltando à comparação entre jogos de mundo aberto, pessoalmente faço todas aquelas 

side-quests aborrecidas, normalmente sem conteúdo praticamente nenhum, só mesmo 

com o propósito de ter tudo a 100% ou para Troféus/Achievements. Neste caso, a 

exploração e essas side-quests (aqui têm o nome de Tales ou Contos) têm uma finalidade 

altamente recompensadora, que ajudam a desbloquear ainda mais o mapa, equipamento,
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melhorias de vida e habilidades fantásticas para usar em combate. Porque é que ninguém 

se lembrou disto? É claro que podemos dar alguns exemplos de títulos que tenham 

tentado, mas sem muito sucesso porque acabavam sempre por se alongar em demasia, 

acabando por voltar ao tema de ficar aborrecido. Sucker Punch consegue equilibrar a 

balança entre tempo e recompensa em prol da utilidade e melhoria, embora algumas 

destas gratificações sejam puramente visuais,  não ficamos  fatigados  porque  há  diversidade, 

e é na diversidade que os outros títulos falham neste departamento.

As side-quests têm o mesmo nível de preocupação e detalhe das missões principais da 

história, embora claramente com duração reduzida, mas com o mesmo efeito de ser 

importante para a personagem em si e para aquele pequeno conto, com uma recompensa 

que vale a pena. Isto não é obrigatório de todo, mas o jogo faz questão de apresentar que 

se as fizerem vão ter uma ajuda tremenda na vossa campanha e talvez não tenham tanta 

dificuldade naquele Boss em que ficaram presos.

Apesar do código samurai que foi instruído a Jin, e após a brutal derrota sobre a invasão 

que se deu, este vê-se obrigado usar a sua habilidade como samurai, mas também novas 

técnicas menos honrosas para poder combater os invasores.

O combate simples e tradicional de samurai que consiste em diversas posturas com a 

espada de acordo com quem enfrentamos, estas posições ajudam-nos a quebrar a defesa 

do inimigo criando assim uma abertura para desferir outros golpes facilitando o duelo. É 

um estilo bastante simplificado como seria realmente naquela era do Japão feudal onde só 

o melhor e mais experiente é que sairia vitorioso.

Introduzindo um novo combate mais tático e silencioso, pelas sombras, estilo ninja, com 

facas, bombas de fumo, explosivos, entre outras ferramentas, dão ao nosso samurai com 

sede de vingança aquela vantagem na batalha onde os números podem ser esmagadores e 

há que ser oportunista para exterminar o maior número de inimigos possível com uma 

variedade de combos excelente para tornar a nossa jogabilidade mais fácil de adaptar à 

situação em questão. Esta opção é completamente fora dos ensinamentos e da honra de 

samurai, mas Jin vê-se obrigado a utilizá-los para tentar salvar o maior número de vidas 

possível, ainda que o seu tio desaprove estes atos por completo.

Continuando a falar de combate, não consegui ter assim uma paixão pelos duelos com 

Boss’s, embora os primeiros tenham dado uma boa demonstração de como um samurai 

luta, rapidamente sente-se que falta algo, maioritariamente porque lutamos com pessoas 

diferentes e esperamos duelos diferentes. Talvez porque há a impossibilidade de utilizar
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outros recursos e ferramentas que lutamos tanto para ter e somos forçados a usar apenas a 

espada. Temos a escolha de tomar uma missão normal de forma honrada ou pelas 

sombras, mas numa luta com boss já não, é algo contraditório. O mesmo se aplica contra 

quem lutamos, existe uma pequena variedade de padrões de como o inimigo luta, que 

combos usa ou em que estilo e posição utiliza, mas acaba por não haver muita emoção 

porque o duelo é demorado e idêntico. Será que estou demasiado habituado a lutas com 

muitas fases e acrobacias malucas que me confundem o cérebro ou preferiram dar mais 

importância à história em si do que nos combates decisivos? Acho que me estou a 

esquecer que isto é um jogo na era do Japão feudal e não de fantasia, mesmo assim, falta 

um pouco de sal naqueles pontos altos da história que seriam o clímax destas lutas.

Tenho um carinho especial por jogos que nos dão sítios/zonas para o jogador 

simplesmente parar e observar o mundo, ficar a olhar para a construção do ambiente e no 

que nele habita, deixar a personagem se sentar e relaxar por uns bons minutos, 

contemplar o trabalho magnífico que foi desenvolvido. Ghost of Tsushima encoraja o 

jogador a visitar todos estes locais para dar um contraste sobre a violência intensa que 

ocorre nas missões principais, é uma experiência magnífica.

A não existência de mini-mapa é algo que me fez um bocado de confusão de início, estar 

habituado e dar por garantido algo que está basicamente em todos os jogos do mesmo 

género, gera um desconforto inicial porque não temos a noção de como navegar naquele 

mundo. Este incómodo é rapidamente afastado por uma brisa que literalmente nos indica 

o caminho marcado no mapa (dentro do menu/pausa), mostrando a distância que falta até 

lá chegar, e que se esconde como o resto da interface para não obstruir a visão do jogador. 

Mais uma vez, como é que nunca ninguém se lembrou disto? Interface simplificada, que 

mostra o que o jogador quer ou precisa, e se esconde quando não é necessário? Tudo para 

manter o nível excelente de imersão sem ter a necessidade de abrir o mapa várias vezes 

para relembrar o caminho. Detalhes visuais bastante subtis de navegação que criam uma 

experiência de outro nível com os visuais a acompanhar.

A banda sonora é algo que se deve mencionar com muito orgulho, todos os temas de 

batalha, secções de stealth, viagens com paisagens de tirar o folego têm uma produção 

admirável e adequada que causa uma imersão fantástica ao jogador. O mesmo se aplica ao 

sound design que merece um selo de autenticidade sobre as as vozes, seja em inglês ou 

japonês, sons de combate e movimentos de armas, animais e personagens secundárias, 

absolutamente nada foi esquecido neste segmento.

Ghost of Tsushima é fantástico de se jogar e contemplar. Garantidamente o melhor
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projeto da Sucker Punch até à data e dos melhores jogos de mundo aberto desta geração 

com um sistema de combate bastante refinado, uma história dramática que se envolve 

com o jogador do início ao fim assim como toda a  experiência  de  gameplay.  Emocionante, 

com uma apresentação cândida, digna de um estúdio exclusivo Playstation.
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Ghostrunner

GONÇALO CARVALHO

Ainda se lembram de Katana Zero? Conseguem imaginá-lo em 3D? Ghostrunner é isso 

mesmo, alia plataformas a acção bastante precisa, bonitos gráficos e momentos em bullet 

time que quando interligados criam um jogo excelente!

Eu classificaria Ghostrunner como um jogo de plataformas, contudo também gostaria de 

dizer que é um FPS, sendo o “S” de slasher e não de shooter. Controlamos Jack, um 

Ghostrunner, entidade metade humana metade cibernética criada para proteger os 

criadores da torre que alberga um grande grupo de sobreviventes do apocalipse. A temática 

é bastante batida, mas praticamente não notamos a sua incidência na história, já que toda a 

acção é passada no interior dum edifício, logo não é perceptível o que acontece, ou já 

aconteceu, no exterior. O nosso objectivo é derrotar Mara, a tirana que domina essa torre. 

Nada de muito complexo. Usamos uma Katana para eliminar os adversários, arma que mais 

tarde complementamos com o desbloquear dum gancho e dos Shurikens.

Universo, muito cyberpunk, algo também muito em voga nesta altura, com muitos 

contrastes, néones e, de forma geral, um tom escuro. Gostei que não tivessem abusado nos 

florescentes, pois muito sinceramente já estou cansado dos jogos cheios de cor-de-rosa por 

todo o lado. Ao início foi giro, mas começa a aborrecer.  Por opção as  dicas  visuais  para  onde 

devemos ir não estão colocadas directamente na nossa cara, mas também não fazem do 

jogo um puzzle.

Um jogo destes sem música electrónica não era jogo, nesse campo tudo bem, mas há uma 

repetição grande das falas dos inimigos, algo que se torna cansativo, especialmente porque 

o jogo se preza a muita repetição de secções curtas e as reacções dos adversários são 

decalcadas, incluindo essas mesmas vozes. O trabalho de voice over dos personagens está 

óptimo, e até creio que reconheço estas vozes doutros jogos, apenas não me lembro quais.

Em termos de gameplay o jogo vive de dois momentos distintos, as secções de plataformas 

e as secções de acção. Na secção de plataformas usamos a mecânica de wallrunning 

associada a um gancho que nos permite aceder a secções inacessíveis doutra forma. Este 

gancho mete o jogo na secção de “qualquer jogo que tenha um gancho fica imediatamente 

melhor”, pois cria outra fluidez aos movimentos, e sempre que existiam secções onde os 

podia usar, as minhas soluções para os puzzles de acção envolviam sempre muito saltarico
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com eles. Inicialmente achei que a mecânica de wallrunning não estava muito bem 

desenhada, mas na realidade apenas é muito dependente da nossa habilidade em saltar 

duma parede para outra, pois quando o fazemos de maneira incorrecta o nosso boneco 

falha redondamente o salto. Há uma ligeiríssima margem para falhar, claro, mas é mesmo 

curta. Há também uma técnica de dash que nos faz avançar um bom bocado pelo ar ou 

chão, mas sempre que a usamos perdemos a inércia do salto anterior, e como as secções 

eram tão curtas a maioria das vezes optava por me deixar morrer quando falhava um salto 

e voltava ao zero. A estas secções de plataformas vão sendo adicionados entraves que as 

dificultam. Muitas vezes também são estas que servem para fazer avançar a história, sendo 

a narração feita nesses momentos, mas também requerem atenção e precisão. Logo, ouvir 

e fazer.

As partes de acção funcionam também como um puzzle para o qual temos de descobrir a 

solução. Estes momentos acontecem a uma velocidade vertiginosa e requerem uma 

minúcia e precisão assinaláveis. Há mais que uma solução para cada secção, mas irão 

reparar que consoante o vosso estilo de jogo vão sentir-se inclinados a jogar sempre da 

mesma forma. Eu sou daqueles jogadores que não gosta de fazer parry, sempre que posso 

apenas me desvio dos ataques. Ora, Ghostrunner não te dá essa benesse, com o avançar do 

jogo vão lançando adversários que requerem técnicas diferentes para serem derrotados e 

isso introduz uma diversidade gigantesca ao estilo de luta. Tive que sair da minha zona de 

conforto, tanto que não consegui acabar o jogo antes de lançar esta análise. Quem me lê 

sabe que eu não sou muito habilidoso, mas este jogo nem é injusto nem se faz valer de 

artimanhas para o tornar mais difícil. As reacções dos adversários são claras e previsíveis, 

podemos perfeitamente decorar o nível e planear os nossos movimentos. Cada morte é 

facilmente associada a um erro, percebes sempre porque morreste e com essa morte 

aprendes algo. O espaço para errar é curto, e se falhares um movimento o mais habitual é 

morreres ou teres de recomeçar o puzzle, isto é, se não morreres de imediato, o que é 

relativamente fácil de acontecer se te mantiveres em movimento (a expressão parar é 

morrer nunca teve uma aplicação tão textual num jogo), terás quase sempre de voltar à 

posição inicial para reiniciar o teu plano de ataque. 

É possível que consigas improvisar pelo meio, até porque o bullet time te dá alguma 

flexibilidade se tiveres a habilidade para isso, porém com o aumentar da dificuldade a 

importância da optimização de cada nível é cada vez maior. Até certo ponto usei o bullet 

time para emendar os meus erros e abordar o nível doutro ponto de vista, mas com o 

gradual crescendo de dificuldade comecei a usá-lo mais para voltar à posição onde falhei  o 

movimento e recomeçar a partir daí. Com o desbloquear dos Shurikens, temos a opção 

de, a espaços, jogar mais na defensiva, mas o uso da Katana é sempre o centro do jogo,
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mesmo após podermos usar drones como skate ou desbloquearmos habilidades que nos 

ajudam quando a dificuldade dos inimigos também cresce.

Também desbloqueamos upgrades para o nosso personagem que encaixamos de forma 

criativa, como se fossem peças de Tetris. Não é um sistema inovador, mas encaixa super 

bem nesta temática cibernética, como se estivéssemos a encaixar periféricos nas ligações 

da nossa motherboard.

Ghostrunner tem tudo. Agarrou-me desde o primeiro segundo. Adorei a contextualização, 

as mecânicas fluidas, a acção frenética, a justiça com que o jogo nos matava vez, após vez, 

após vez. Para ser sincero tenho poucas queixas. Há voicelines repetitivas, e também não 

gostei de não poder gravar o jogo onde queria, pois se abandonarmos o jogo este não 

guarda o checkpoint onde estamos, mas apenas o nível em si. Creio que há aqui jogo para 

toda a gente e não tenho qualquer problema em o recomendar. Fantástico!
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Morbid: The Seven Acolytes 

RICARDO MARTINS

Habitualmente sempre que me aparece à frente um jogo com o rótulo “soulslike” (apesar de 

não gostar nada dessa nomenclatura) acabo sempre por ir averiguar se é do meu interesse. 

Quando isso me aconteceu com Morbid: The Seven Acolytes, fiquei automaticamente com 

a tentação de o experimentar depois de ver um combate que recompensa a paciência e 

estratégia em vez do clássico smash button, pixelart digno de babar-me para cima do 

computador, uma história relativamente interessante e bosses muito bem criados. Parecia 

que tudo se estava a alinhar para ser um jogo daqueles pelo qual me apaixono. Agora depois 

de ter tido a minha experiência, só gostava de poder apagar os registos mentais que tenho 

para o poder jogar de novo sem saber o que me espera. Sim, foi um jogo que me agarrou a 

sério!

Se olharmos bem a história de Morbid não é nada de inovador ou espetacular, no entanto, é 

interessante o suficiente para querer saber mais. Personificamos um Striver de Dibrom, a 

última esperança de salvação para o mundo de Mornia, que vai buscar clara inspiração aos 

contos de Lovecraft e à estranheza de Cronenberg, que foi tomado pela vaga de tirania dos 

Seven Acolytes. Estes tiranos que oprimem e enlouquecem a população são antigas pessoas 

de poder como reis e chefes de gang, que sucumbiram à tentação de entidades maléficas, os 

Gahar, que necessitam do corpo físico dos acolytes para sobreviver e reinar. Como um 

Striver o nosso dever é matar os sete para libertar os Gahars do corpo físico que ocupam e 

salvar Mornia. Tal como disse não é nada de novo,  mas a  forma  como  estes  personagens  são 

apresentados e o facto de só conseguirmos conhecer a história por trás disto através de 

livros espalhados pelo mundo foi o suficiente para me manter interessado.

Provavelmente um dos maiores fortes que se encontra em Morbid é o pixelart que traz à 

vida os personagens e o mundo de Mornia, é deveras espantoso. Um dos melhores que vi 

nos últimos tempos! Desde a praia onde começamos, às florestas repletas de vegetação, os 

candeeiros estranhos das docas ou até mesmo uma cidade industrial, tudo tem um grau de 

pormenor gigante que nos envolve como poucos conseguem. O mesmo se aplica aos 

inimigos que vamos encontrando na nossa aventura que não só são interessantes 

conceptualmente como também o são visualmente. Estes monstros que vamos 

encontrando, como os magos com corpo de peixe, têm uma expressão visual bem 

conseguida e até as animações enquanto cantam os seus feitiços para nos atacarem ou 

quando morrem e a sua carcaça fica imóvel no chão estão muito bem feitas. Também é de
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louvar as lutas com bosses — os quais são aterradores e nojentos apesar de quase tudo 

neste mundo o ser — cheios de entranhas penduradas, sangue a pingar, poças de vomito 

ou que nos atiram a sua placenta como se fosse uma arma de arremesso (dos meus 

pormenores favoritos) estão tão bem conseguidos que é realmente de ficarmos a babar-

nos com a precisão do estilo gráfico.

Em termos de gameplay temos uma barra de vida, outra de stamina que nos obriga a fazer 

uma boa gestão entre atacar e desviar como é comum em jogos parecidos como este, e 

ainda temos uma barra de sanidade que se estiver perto de cheia reduz tanto o dano que 

sofremos como o que damos, se estiver mais perto de vazia aplica-se o contrário elevando 

a dificuldade mas também a recompensa. A sanidade ainda acrescenta mais uma mecânica 

que achei engraçada, quando os inimigos morrem se estivermos sem sanidade nascer do 

corpo morto o espírito do inimigo que teremos de lutar outra vez, desta vez sem 

conseguirmos ver a quantidade de vida que têm. É mais um acrescento de dificuldade que 

nos faz ter cuidado com os momentos em que escolhemos lutar sobe a forma de 

enlouquecidos.

Neste jogo, ao contrário do que é normal neste género, não usamos a experiência que 

ganhamos ao derrotar inimigos para aumentar os nossos stats e melhorar a performance 

do nosso personagem, aqui a experiência acumulada dá-nos skill points que podemos 

utilizar para subir de nível as blessings que usamos. As blessings são mais-valias que vamos 

encontrando espalhadas pelo mundo que ao aplicar ao nosso personagem dão-lhe 

benefícios como aumentar a quantidade de stamina ou vida que temos, aumentar a 

velocidade com que atacamos, fazer com que a stamina regenere mais depressa, fazer 

mais dano a bosses e inimigos elite ou até simplesmente ganhar mais experiência por cada 

morte que façamos dando-nos a possibilidade de elevar as nossas blessings mais rápido. 

Obviamente que existe um limite destas que podemos equipar ao mesmo tempo que está 

ligado com o número de bosses que já derrotámos, incluindo os que são opcionais.

Outra maneira de customizarmos como jogamos é através de runas que podem ser 

embutidas nas armas de forma a alterar a forma como elas funcionam. Estas runas podem 

oferecer certos tipos de dano elementais às armas, aumentar a velocidade com que se 

ataca com essa arma, ou dar a possibilidade de receber uma pequena porção de vida, ou 

sanidade quando eliminamos um inimigo. Algo que achei interessante aqui é o facto dos 

aumentos que as runas oferecem serem em percentagem e não em pontos fixos dando azo 

a que se utilize runas especificas com certas armas, por exemplo, se uma arma que 

encontramos já vier com três pontos de dano do elemento de fogo agregado a ela 

podemos facilmente colocar apenas runas de fogo aumentando exponencialmente o dano 
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de fogo que ela dará. O mesmo pode ser feito com armas que tenham uma percentagem 

alta de velocidade de ataque que ao enfiarmos runas que reforcem essa velocidade ficam 

ridiculamente rápidas. É imensamente divertido experimentar que combinações de runas 

funcionam melhor com cada arma e até tentar fazer com que algumas armas que possam 

parecer que não são muito boas inicialmente tenham um impacto gigante quando bem 

apetrechadas com as coisas certas.

À medida que vamos colecionando armas, items e runas rapidamente somos deparados 

com uma necessidade bastante grande de gestão de inventário que, diga-se de passagem, é 

tão mas tão pequeno que até faz confusão. Deixem-me explicar melhor o porquê. Morbid 

foi buscar inspiração para o inventário aos jogos da série Diablo, em que este é gerido 

numa grelha quadriculada e que cada objecto ocupa um certo número de quadrados. Isto 

poderia não ser um problema caso o espaço existente não fosse tão limitado o que faz 

com que seja realmente difícil decidir o que levar connosco. Sempre que derrotamos um 

boss é nos oferecidos uma arma especial que na maioria dos casos ocupa uns gigantes 2x3 

quadrados consumindo uma grande porção do espaço disponível. Não vos consigo contar 

a quantidade de vezes que fiquei uns bons cinco minutos a debater-me se devia manter as 

armas que adquiri depois de batalhas épicas ou se devia largar uma delas pela nova que se 

apresentava à minha frente. Decisões difíceis... Existe um momento no jogo em que nos 

dão a hipótese de reaver as armas dos bosses principais para que possamos experimentá-

las com mais calma e perceber qual se adequa mais ao nosso estilo de jogo, no entanto, 

infelizmente esse momento é tão perto do final do jogo, e como o jogo não tem nenhum 

inimigo desafiante após derrotarmos o último boss, que se torna difícil conseguir 

experimentar as armas com as runas certas numa situação em que o inimigo não morra 

apenas com um ataque.

O que nos leva ao combate muito ao estilo dos jogos da FromSoftware em que todos os 

movimentos devem ser ponderados pois, um ataque ou um dodge no momento errado 

pode ser o último prego no nosso caixão. Isto faz com que o combate seja mais lento 

relativamente à maioria dos jogos de acção, no entanto, a meu ver é muito mais 

recompensadora a estratégia e o timing implicados do que simplesmente fazer smash 

button e esperar que o inimigo morra. Outra mecânica que foram buscar às suas 

inspirações é a do parry que após fazermos um perfect parry somos recompensados com 

a oportunidade de fazer um contra-ataque com dano significativamente mais elevado, no 

entanto, é um movimento que se for utilizado no momento errado deixa-nos expostos e 

certamente iremos sofrer as consequências. Inicialmente não estava a compreender se era 

eu que não estava a compreender como a utilizar ou se era a mecânica que estava mal 

implementada, porque usava o parry e em vez de ter a minha oportunidade de ouro
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apenas bloqueava o ataque deixando-me ainda exposto a um segundo ataque caso o 

inimigo tivesse alguma rapidez nos seus movimentos. Mais tarde percebi que realmente 

era culpa do meu timing e passei a conseguir utilizar o que claramente é a melhor forma 

de aniquilar quem se meta connosco.

Tenho ainda que frisar que um dos últimos bosses principais, um maestro, foi dos mais 

interessantes e inovadores que experienciei em muito tempo. A luta é acompanhada de 

uma soundtrack fabulosamente interpretada pelo nosso rival pois, na verdade, não é com 

ele que combatemos. Quando dei por mim estava práticamente a dançar enquanto jogava!

A Still Running mostra sem medos de onde foi beber para desenvolver o seu jogo dando-

lhe o seu toque pessoal. Para quem gosta de action RPGs com ambientes, monstros e 

história sombrios à la Lovecraft, um gameplay como só a FromSoftware podia inspirar e 

pixelart que nos faz parar de jogar por momentos para apreciar a beleza do que nos é 

apresentado talvez Morbid seja para vocês também. Inicialmente suscitou-me interesse, 

no final ficou apenas a mágoa de não haver mais para jogar de tão agarrado que estava.
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Obrigado Game Pass: A 
derradeira análise de ‘Doom 

Eternal’ 
ULISSES DOMINGUES

Cheguei ao lugar demoníaco. Hordas numerosas rodeiam-me. Recarrego a Super Shotgun. 

Nem olho para o contador de balas; fui atingido sem perceber bem de onde. Desloco-me 

para uma plataforma. Estou a salvo, mas nem por isso. Inimigos aéreos invadem o meu 

espaço pessoal. Utilizo o modo alternativo da Combat Shotgun para uma eliminação 

rápida. Dois Imps aproximam-se. Despoleto a minha fúria com a Chaingun. Chovem balas 

por todos os cantos. Depressa terminam. Não dei conta desse facto; não faz mal, tenho a 

Chainsaw. Divido um demónio ao meio e imensos objetos colecionáveis nascem das suas 

entranhas. Não faz sentido, mas executo uma esquiva rápida para a esquerda, outra para a 

direita. Estou a viver no limite. Estes monstros são incessantes, mas eu também. Arremesso 

uma granada em direção a um grupo e rapidamente sou atingido por trás. A ação é 

frenética e eu? Inexorável.

Cansado e desnorteado com o parágrafo anterior, leitor? É de propósito. Doom Eternal é 

infindável com o seu circo de carnificina. A sua jogabilidade traduz-se  numa dança  macabra 

entre anjos e demónios e o único senão dessa figura de estilo? A falta de bons anjos (no 

entanto os da década final de noventa são porreiros). Neste título – sequela extraordinária e 

carta de amor aos congéneres do passado - tu és tão demoníaco como os teus adversários. 

Sob distribuição insensata de recursos escassos tu praticas a tua religião; és o teu próprio 

Deus. Justiça e vingança são mais que meras crenças partilhadas pelas tuas armas, redenção 

a tua luz ao fundo do túnel. Mas o túnel não termina e os teus inimigos também não.

Fora de brincadeiras: Doom Eternal é um deleite. Um buffet, composto por vários pratos 

principais seguidos à boa moda da gastronomia Portuguesa, para os mais esfomeados. Nem 

perde tempo a preocupar-se com entradas, bebidas ou até sobremesas. Se fosse aplicar 

termos mais científicos perdia a decência e, claramente, identificaria tudo como uma 

explosão de testosterona. Mas a raiva que impulsiona o carregar de cada gatilho é muito 

mais do que isso; é refinado e deslumbrante. Na verdade, leitor, podes achar que estou 

meramente a deambular por esta análise, mas não poderias estar mais longe da verdade. 

Toda esta adjetivação e conjugação pouco peculiar foi uma descrição do meu sentimento ao 

jogar Doom Eternal do início até ao fim.

A verdade é esta: independentemente do gosto pessoal de cada um, e uma ou outra opinião 

objetiva face a elementos específicos, como por exemplo a banda-sonora ou a capacidade
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gráfica e artística, os amantes de first-person shooters têm muito por onde petiscar aqui. 

Esta sequela melhorou, inclusive, uma das minhas queixas iniciais com a anterior iteração, 

o Doom de 2016: título que apostou imenso na fórmula que apelido “limpar a casa”; 

limpas o quarto, avanças até à casa de banho. Limpas a casa de banho, avanças até à 

cozinha, e por aí adiante. A sequela Eternamente prometida para quatro anos depois 

trouxe consigo um melhorar dessa fórmula; como a receita de bolo de bolacha que 

aprendemos sozinhos, mas posteriormente alguém na Internet reinventou de uma forma 

melhor.

A exploração entre arenas de combate foi um dos pontos (e não o único!) a ser colmatado 

pela super talentosa equipa da id Software. Entre várias travessias são imensos os segredos 

por descobrir, pequenos mimos e frequentemente melhorias ao nosso armamento, 

colocando a experiência sempre num ponto alto de diversão sem necessitar do constante 

ballet infernal em estado Allégro que é o combate. Na verdade o dólmen que sustém todos 

estes componentes é a excelente construção de cada nível. Está de caras o amor e carinho 

que foram dados na conceção de cada canto sendo que, na grande eventualidade de um 

ou outro jogador perder o norte ao seu GPS inato, o mapa disponível, assim como a 

bússola nada intrusiva na interface gráfica, ajudam e muito esse reencontro.

Ainda com os meus bitaites sobre o mapeamento geral que compõe este Doom Eternal, 

surpreendido fiquei quando descobri o eixo central que liga o Inferno, o planeta Marte e a 

Terra. Entre níveis a ação acalma dentro deste núcleo – a base principal apelidada de 

Fortress of Doom – mas o desenho minucioso transforma este sítio num nível próprio, 

com os seus segredos a descobrir e melhoramentos a desbloquear. Nada foi deixado ao 

acaso. Convido-te, leitor, a abrandares o compasso frenético e a perderes uns meros 

momentos na apreciação de cada nível.

Outro aspeto que viu maior ênfase na produção foi a narrativa. Sem entrar em detalhes 

sobre a história que vais desvendar, é claro como água a atenção dada à demanda da nossa 

personagem principal. Através de muita leitura opcional e algumas cinemáticas, a 

aventura de que faço parte ganha contorno e contexto, assim como a história do titular 

Doom Slayer. Quem terminou o Doom de 2016 pode confirmar as minhas palavras e 

suspeitas, mas é facto que a sequela colocou este elemento um patamar acima do que era 

expectável.

Ainda assim, no final do dia, o que realmente vendeu a experiência foi toda a jogabilidade 

inerente ao combate. É garantido que a banda-sonora, composta pelo majestoso Mick 

Gordon, forma um pilar essencial para o desenrolar da carnificina, mas nada chega perto
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do quão prazerosas são as lutas contra os subalternos do Inferno. No decorrer desta 

epopeia infernal, o nosso Doom Slayer vai evoluindo de várias formas: novas armas, 

modificações às novas armas, melhorias na armadura, entre tantos outros sistemas que 

chegam, nível após nível, para presentear-nos com algo novo e entusiasmante. É tipo 

Natal, mas com mais blasfémia e menos Jesus; ou Pai Natal.

A cadência da introdução destes sistemas é constante e nunca desconcertante; há sempre 

uma arma nova para experimentar, uma melhoria na armadura que altera o efeito de uma 

das granadas ou um simples aumento da força vital. Doom Eternal raramente é 

aborrecido, muito menos nos últimos níveis onde reina uma permanente desorganização 

caótica que conjuga todos estes sistemas ao mesmo tempo. Por exemplo: a meio do 

combate terminam as balas de qualquer arma, utilizas a Chainsaw num demónio para 

apanhar mais munições. Verificas que tens pouca armadura, então utilizas o lança-chamas 

portátil para incendiar um inimigo e, se o matares a tempo, recuperas pontos percentuais 

de armadura, e por aí adiante. É um sistema estupidamente bem engendrado e construído 

que obriga-te, no meio de toda a confusão, a tomar decisões rápidas e de última hora; 

quase instintivas por natureza, de forma a conseguir lutar por fôlego e preparar a próxima 

luta.

CONCLUSÃO

Rasgar a dobrar a sessenta fotogramas e com tempos de carregamento abaixo dos seis 

segundos, Doom Eternal é uma experiência intensa e frenética do início ao fim na Xbox 

Series S. Tudo o que de bom acompanhou Doom de 2016 encontra-se aperfeiçoado nesta 

sequela, desde o mapeamento dos níveis até ao combate explosivo, coordenado e 

sangrento. A banda-sonora continua com o selo de qualidade de Mick Gordon e a 

narrativa foi melhorada em vários aspetos, seja por cinemáticas ou colecionáveis. Por 

hábito costuma-se dizer que nem Deus agradou a todos, mas é difícil dizer o mesmo de 

Doom Eternal.
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Okami – Uma Retrospetiva

CLÁUDIA GANDRA

Não são todos os jogos em que me lembro do dia em que os comprei. Isto foi no tempo em 

que ainda existiam lojas físicas de videojogos em todos os centros comerciais, no tempo em 

que não se compravam jogos sem ser em lojas físicas, no tempo em que ainda tinha de 

pedir aos meus pais para me comprarem jogos. Vi uma cópia de Okami – devia ser em 

segunda mão, porque de facto estava a um preço invulgarmente baixo – e implorei aos 

meus pais para me deixarem levá-la para casa, porque tinha ouvido dizer que era um jogo 

muito bom, e porque nunca o tinha visto numa loja antes e poderia nunca mais o ver.

Em parte, tinha a minha razão. Efetivamente, nunca tinha visto o jogo à venda antes 

daquele dia, e acabou por se tornar num dos meus favoritos de todos os tempos. Só estava 

longe de imaginar que, anos depois, Okami seria jogável em todas as plataformas atuais. 

Lançado pela primeira vez em 2006 para a PlayStation 2 (comprei), teve uma versão Wii 

em 2008. Em 2012, foi remasterizado e lançado para a PlayStation 3 (comprei); finalmente, 

em finais de 2017, essa versão HD foi lançada para a PS4, Xbox One e Windows (comprei), 

bem como a Nintendo Switch em 2018.

Mas quem é que compra um jogo três vezes? Aliás, um jogo por vezes acusado de ser um 

clone de Zelda? Bem, provavelmente o tipo de pessoa que o intitula de um dos jogos 

“favoritos de todos os tempos”, o que, convenhamos, é uma categoria subjetiva – não posso 

dizer que Okami é um dos melhores jogos de sempre, e não é para isso que este artigo 

serve. Simplesmente foi uma experiência formativa e continua a ser um jogo de que gosto 

imenso.

Claro que já tive as minhas dúvidas, especialmente ao tentar recomendar o jogo nos dias de 

hoje. Embora declará-lo um “clone” de Zelda não seja totalmente justo, não é mentira 

alguma que a jogabilidade será familiar para muitos: ao controlar a protagonista, uma loba 

chamada Amaterasu, por um mundo semiaberto, o jogador irá explorar masmorras e 

desbloquear novas habilidades que o permitem derrotar os bosses das ditas masmorras e 

alcançar novas áreas. O que é que distingue Okami, especialmente 14 anos depois do seu 

lançamento original? Como posso ter a certeza que o meu amor não se resume a nostalgia? 

Como será possível confiar na pessoa que  diz  “A  sério,  joguem  Okami,  é  o  máximo,”  quando 

essa é a mesma pessoa que ainda joga Sonic Adventure nos dias de hoje?
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As primeiras horas do jogo trazem à memória críticas que já eram feitas mesmo em 2006: 

caramba, que os bichos falam imenso; caramba, que as vozes são irritantes; caramba, que 

o Issun (o companheiro minúsculo de Amaterasu, reminiscente de uma certa fada) é 

chato. Até eu, que estou pronta a aturar pontos fracos nos meus jogos de infância, entendo 

de onde vêm tais críticas. Mas as vozes serão uma questão de gosto (e provavelmente não 

tão incomodativas para quem estiver habituado a jogos como Banjo-Kazooie); o texto 

também, especialmente depois de perceber que é possível segurar um botão para o fazer 

passar mais rápido ou até mesmo saltar as cutscenes (o que não recomendo, mas lá está: 

gostos). A ajuda de Issun em particular torna-se cada vez menos insistente à medida que o 

jogo avança; Okami quer bastante orientar o jogador nas horas iniciais, e talvez peque pelo 

excesso.

Mas, tal como disse, essas críticas são feitas desde 2006, bem como outras que ainda hoje 

se fazem, como uma certa inexatidão nos controlos do Pincel Celestial (o poder de 

Amaterasu que lhe permite alterar o mundo em seu redor como se de uma pintura se 

tratasse – de facto, ocasionalmente, o jogo pode não perceber muito bem o que o jogador 

quer fazer, mas não sinto que ocorra com frequência suficiente para ser um problema 

grave) e a extensão do jogo (há quem sinta que Okami se prolonga demasiado; 

pessoalmente, a sensação de derrotar um boss numa batalha de contornos épicos e 

descobrir que ainda havia mais para fazer ao virar da esquina foi tão sensacional e 

marcante na minha infância que não consigo, de todo, criticar este aspeto). Estes 

problemas não decorrem da idade do jogo; quanto muito, os anos poderão ter agravado a 

questão dos controlos, mas de forma central, a passagem do tempo não prejudicou a 

experiência.

Da mesma forma, os pontos fortes de Okami são perenes. O aspeto gráfico do jogo é uma 

das coisas que salta à vista mesmo para quem nunca o jogou; o estilo inspirado na arte 

tradicional Japonesa (sumi-e) continua tão apelativo como era há 14 anos, graças à 

resolução e qualidade de imagem melhoradas. Embora na fase inicial de desenvolvimento 

tenha sido considerado um estilo foto-realista, a equipa por trás de Okami tomou a opção 

correta. O visual do jogo é abstrato, sim, mas único e ainda atual.

E, claro, deve falar-se da equipa. A Clover Studio, fundada pela Capcom, já não existe, mas 

vários dos seus membros-chave pertencem agora a uma outra equipa muito amada, 

incluindo o diretor de Okami, Hideki Kamiya. Exatamente: Okami foi desenvolvido pelas 

mentes que eventualmente formariam a PlatinumGames. Parte da beleza de revisitar este 

jogo passados 14 anos passou um pouco por aí: a personalidade do jogo e muitos dos seus 

pormenores engraçados ou peculiares já eram bons na altura, mas nos dias de hoje,
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parecem inegavelmente associados àquilo que acabaria por ser o espírito da Platinum. Um 

rival bombástico e cheio de estilo, uma certa atenção às animações de partes do corpo de 

algumas personagens femininas, ou coisas tão simples como o facto de haver um botão 

para ladrar. A união destas características com uma estética e história baseadas 

integralmente na cultura japonesa cria uma experiência única, quase indiscritível.

De facto, é-me difícil pôr em palavras o porquê de amar tanto este jogo, e temo que este 

texto não seja suficiente. Provavelmente não é. A minha visita mais recente ao jogo ainda 

mal começou; só joguei 4 das cerca de 30 horas que Okami tem para dar a quem quiser 

experienciar a história. Mas mesmo assim, já comecei a sentir o mundo a abrir-se e a 

esquecer-me completamente da banalidade da fase de tutorial. Sinto-me em casa, e quero 

fazer mais e mais: pintar estrelas no céu e flores na terra, dar de comer a  animais  selvagens 

não só porque contribui para aumentar os meus poderes, mas simplesmente porque 

posso...

Talvez este artigo não explique de forma objetiva a razão pela qual  Okami existe  em  tantas 

plataformas. Mas espero que dê para entender, nem que seja um pouco, porque é que 

existe uma legião de fãs que ainda sonha com uma sequela elaborada pela equipa original.
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Chicken Police – Paint it RED! 

ISAC NOVO

É véspera de ano novo. Um detetive a poucos dias da reforma, deposto da sua esquadra, 

recebe uma inesperada visita. A de uma beldade com pernas que parecem não ter fim, 

mãos delicadas, voz angelical, e a cabeça de uma impala. A donzela, suplica o intrépido e 

rijo detetive, um galo, por ajuda.

Aterra-lhe assim um caso misterioso no colo. Aparentemente simples, não fossem as 

agourentas ligações ao crime organizado levantarem suspeitas de algo mais sinistro estar à 

espreita.

Um começo auspicioso, e que parece tirado de um thriller de detetives dos anos 40. Não 

fossem os dois intervenientes referidos, caso o detalhe não tenha  sido  flagrante  o  suficiente, 

uma impala de vestido sedoso e um galo de gabardina. É assim que começa Chicken Police.

Um mundo cão – literalmente

Chicken Police – Paint it RED!, é uma visual novel, estilo noir, em que as personagens são 

animais antropomorfizados. Se a receita parecer estranha, é porque de facto o é. 

Conhecedores do género noir, estão familiarizados com a sua atmosfera grave e taciturna. 

Por outro lado, a opção de colocar animais a ocupar o lugar de seres humanos numa 

sociedade mimética à nossa, dá um travo a comédia formulaica – não estivéssemos já 

habituados à abundância de desenhos animados onde, no centro da ação figuram animais 

falantes.

A verdade, no entanto, é capaz de surpreender até os mais céticos. Se, individualmente, 

cada uma das partes deste insólito cocktail está excelentemente executada, quando se 

considera o todo, a experiência é bem superior à soma das suas partes.

Neste título, não temos apenas animais no lugar de pessoas, deliberadamente estratificados 

de acordo com características que ilustram ou que, de outra forma, manifestamente 

modelam os aspetos mais perniciosos da nossa sociedade ou condição humana. Tal como 

nas fábulas de Esopo ou La Fontaine de outrora, em que tínhamos a ávida e oportunista 

raposa, o sábio mocho, ou a incauta cigarra.
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Estas metáforas a que estamos bem habituados, procuram por o dedo nas feridas que são 

as iniquidades de classe ou raça. Mas, de tão habituados que estamos de facto a elas, se vê 

reduzida a uma ferramenta narrativa que há muito já se tornou cliché. De tal maneira que, 

muitas das vezes, é empregue até à exaustão, de forma insípida, e nada memorável.

Em todo o seu pessimismo e niilismo temático, Chicken Police – apesar do nome direto e 

anedótico – não se limita a utilizar a sua caricata senciência animal, e ubiquidade de 

polegares oponíveis, no emprego indiscriminado de absurdez humorística. O jogo vai 

bem mais além, e da fusão entre estas identidades, aparentemente irreconciliáveis, cria 

uma experiência única que as transcende.

Daí ser impossível separar estes dois elementos no avaliar da arte audiovisual e narrativa, 

bem como na jogabilidade de Chicken Police, uma vez que os “animais que andam e 

falam” são muito mais do que um desleixado artifício de distinção.

Nem tudo é branco e Noir

Para além da história, são três os elementos, brilhantemente confecionados, que ajudam a 

enriquecer a experiência trazida pelo jogo: a estética, a dobragem, e a imersão.

Não é a primeira vez que uma obra leva à letra o termo noir, e apresenta-nos uma estética 

visual a preto e branco, até com um pouco de grão à mistura na imagem. Também não é a 

primeira vez que, como utensílio diegético, é empregue um ocasional contraste imposto 

por um ou outro elemento vibrantemente colorizado.

Chicken Police também recorre a este truque visual, à  qual  acrescenta  a  típica  trilha  sonora 

de um clássico hardboiled, com o seu jazz atmosférico rico em contrabaixo e saxofone. 

Nada de inovador, mas que está muito bem executado no jogo, ao ponto de por vezes 

parecer que estamos a ver um filme e não ler uma história. Ainda para mais, quando todos 

os diálogos – incluindo monólogos do protagonista – estão eximiamente dobrados.

São poucos os jogos em que dou por mim a não sentir a necessidade, mesmo quando 

ocasional, de passar à frente diálogos dos quais já li o texto. Chicken Police é um desses 

casos raros. As falas dos intervenientes são bem expressivas, e estão adequadas às 

aparentes idiossincrasias de cada espécie animal no geral e indivíduo em particular.

Aliado a isto, temos uma direção artística que fez bem mais do que simplesmente colar 

cabeças de animais em corpos humanos. As posturas destes, os pequenos elementos 

animalescos nas suas mãos ou braços, e até mesmo os referidos pormenores na sua dicção, 
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são exemplos da sua excelência.

Por fim, temos uma boa imersão. Não apenas restrita aos menus, que se apresentam na 

forma de um mapa, um bloco de notas, ou uma bolsa com o inventário. Mas, acima de 

tudo, graças à rica construção do mundo de Chicken Police, cuja extensão vai muito para 

além do que nos é mostrado ao longo do jogo.

Todo um reino animal e sociedade semi-humana é imaginada e os pormenores desta, 

muitas vezes bastante subtis, estão presentes à nossa volta. Desde as notas do intrépido 

detetive que acompanhamos, e às quais este acresce detalhes à medida que os deteta, até à 

maneira como diferentes animais interagem entre si.

Como já referido anteriormente, o jogo vai bem mais além do que utilizar os animais para 

preencher os clichés societários por nós a eles atribuídos, graças às fábulas a que estamos 

habituados. Em vez de diretamente espelhar o nosso mundo, é conceptualizado uma 

realidade verossímil, se preenchida por estes habitantes quiméricos, e das suas 

peculiaridades é extrapolado as interações sociais entre estes.

Como por exemplo, quando os insetos são marginalizados a um gueto depois de terem 

acidentalmente ateado um incêndio que devastou grande parte da cidade – graças à 

atração que sentem por chamas – ou pelo facto de mamíferos e aves não se darem muito 

bem, visto serem oriundos de reinos diferentes.

Esta é a melhor forma possível de induzir imersão, que é quando nem nos apercebemos 

que isso está a acontecer.

Por último, temos a jogabilidade que, em Chicken Police, e apesar deste não tirar partido 

das funcionalidades da Switch na adaptação (ecrã táctil e sensores de movimento), são 

bastante fluídos e intuitivos. A interação com o cenário, ao estilo dos bons velhos point 

and click, é eficiente. E o percorrer dos menus, quer durante interrogatórios quer a 

consultar apontamentos do bloco de notas, faz-se bem com os botões designados no 

controlador.

Interessante é a escolha de não ser possível gravar e carregar a posição do jogo 

manualmente. Isto acresce importância a cada escolha tomada, uma vez que é impossível 

reverter o progresso caso se faça algo de que se arrependa. Como por exemplo, escolher as 

perguntas erradas durante um interrogatório.
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Interrogatórios estes, que estão muito bem concretizados e ajudam à sensação de 

liberdade na investigação que o jogo procura criar. Também os vários minijogos, tais 

como tiroteios e perseguições, são uma lufada de ar fresco no contínuo mover de um lado 

para o outro e interagir com personagens e objetos, típicos ao género.

Além de tudo o resto, existe ainda uma secção de extras, onde podemos colecionar 

troféus, arte conceptual, colecionáveis, ou visualizar as cutscenes já desbloqueadas.

Detetives de Crista Rija

 Em Chicken Police, um duo de detetives galináceos, ao bom – e renovado – estilo noir, é 

levado numa espiral de intriga e aventura. Esta é uma visual novel que, graças à sua 

riqueza de diálogos inteiramente dobrados e ocasionais animações, nos dá mais a sensação 

de estar a participar num filme de época.

Para além do bem trabalhado e povoado mundo, que nos submerge completamente na 

narração, temos inúmeras referências humorísticas às interações entre as espécies 

animais. Sempre na dose certa para nos lembrar que afinal, nem tudo deve ser levado 

demasiado a sério.

A execução soberba da arte e da música ambiente, bem como a história principal 

justaposta à aparente liberdade nos procedimentos investigativos, fecham o título a chave 

de ouro.

Chicken Police – Paint it RED! é um jogo que certamente irá satisfazer tanto os amantes 

do género policial, como aqueles que gostam de uma boa história de ação com a ocasional 

leviandade de uma macacada animal – trocadilho propositado.
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Traffix

JOÃO PIRES

Não sei precisar exatamente quando chegaram os semáforos a Portugal, mas eu cá sempre 

me lembro de ver essas estruturas metálicas e com luzinhas. Uma breve pesquisa na 

internet diz-nos que as suas origens têm quase 150 anos. É como se fossem mecanismos 

anciães.

Qual não foi o meu espanto quando ouço os meus pais comentarem que, na nossa cidade, 

não houve nada disso até bem dentro da década de 80.

Por esta altura, grande parte dos nossos leitores deverá estar a perguntar-se... Antes disso, 

como se controlava o trânsito? A resposta é simples: polícias sinaleiros! Uma das muitas 

artes e profissões que foram essencialmente extintas com a proliferação da eletrónica e da 

automatização global.

E aqui estamos. Sentem a necessidade de saber como é a sensação de controlar o trânsito de 

forma manual?! Vós nada tendes a temer, pois passados quase quarenta anos, o louvado 

estúdio português Nerd Monkeys vem ao vosso auxílio e traz-nos um verdadeiro Polícia 

Sinaleiro Simulator! (Fica aqui a minha sugestão para o título da sequela. *wink wink*)

Confesso que a versão mobile me passou largamente ao lado e que esta é a minha estreia no 

Traffix. Com a Switch, temos um ecrã maior – permitindo aos jogadores observar melhor o 

caos – e a possibilidade de usar o comando. Mal o jogo abriu, deu para ver desde logo que 

este era claramente um título criado nesse mesmo estilo mobile, tendo uma sequência de 

níveis estruturada, e também os tradicionais e bem-vindos incrementos no grau de 

dificuldade e na quantidade de mecânicas. O nosso objetivo é conseguir  resultados  perfeitos 

em todos estes, e ir desbloqueando as clássicas três estrelas em cada um.

Temos de fazer com que um certo número de carros brancos passe em segurança para as 

faixas em que os carros estão em tranquila circulação. Soa fácil? Pois, no início até é! 

Começamos com um cruzamento muito simples em Berlim, em que temos de indicar 

quando é que os carros na via secundária devem atravessar a via principal. Olhar para a 

esquerda, olhar para a direita, siga. Porreiro. Alguns toques no ecrã e/ou no botão A do Joy-

Con, e está feito.
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Mas é assim que a Nerd Monkeys e a Infinity Games nos apanham: com uma ratoeira na 

base da falsa sensação de segurança. Bem rapidamente nos temos de acostumar àquele 

detestável som das travagens desesperadas, do metal em colisão e de condutores 

impacientes a reclamar, porque minha gente... a curva de aprendizagem é bem 

“inclinadinha”!

Isto leva-me a dois pontos fulcrais do jogo: o design de som e a repetibilidade. Sou 

assumidamente um gamer que presta muita atenção ao design de som nos jogos, não 

tivesse eu quase 10 anos de programas de rádio pela net. Na verdade, este é um aspeto que 

passa muitas vezes despercebido, mas fulcral.

Em Traffix, não há muito por explorar  neste  campo,  para  além  de  uma  pista  de  música  nos 

menus e de efeitos sonoros durante o jogo. Mas até fica melhor assim, porque 

corresponde aos visuais minimalistas do jogo e é tudo o que basta para receber um valente 

10/10 neste campo. Os elementos encaixam na perfeição para nos granjear com 

exatamente aquele efeito de frustração que os desenvolvedores certamente pretendiam.

E com isso, o que quero dizer é que ouvimos uns sons de travagem e de colisão que estão 

no ponto correto entre o realista e o entretenimento, e a frustração vai acumulando. Até 

que após mais um grande estardalhaço, os sons dos motores dos carros param, e 

começamos a ouvir uma composição jocosa – uma espécie mistura de música de elevador 

que está a gozar com a nossa cara. Dois ou três impropérios depois (que, no meu caso, 

podem ou não ter perturbado quem reside comigo...), esfregamos as mãos e vamos à 

próxima. Aqueles carros não são melhores que nós. O jogo não nos irá derrotar!

E o que ajuda também a manter esta sensação é o excelente sistema de aumento gradual 

da dificuldade. Não estamos perante um exagero brutal na quantidade de níveis, em que 

pouco é acrescentado ao anterior, mas sim com um considerável acrescento nas 

mecânicas e na quantidade de situações a ter em conta. No entanto, nunca estamos 

perante uma subida de inclinação acentuada à volta dos 90%, o que seria desmotivante 

para os jogadores. O desafio parece sempre adequado à nossa experiência.

Traffix é uma excelente alternativa para viagens de transportes públicos e/ou emergências 

pessoais que não requeiram necessariamente o uso dos membros superiores, deixando 

estes convenientemente livres para agarrar numa Switch e começar a dar luz verde a 

carros brancos. (Não necessariamente para os deixar ir em segurança, porque semear o 

pânico e tentar fazer disto uma versão fofinha e em duas dimensões do Crash Mode do 

Burnout também tem a sua piada.)
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Um pequeno post scriptum para mencionar a escolha das cidades que foram usadas como 

referência. Um verdadeiro jogo “tuga”, Lisboa é o palco fictício do ÚLTIMO nível, em que 

o trânsito é caótico! Algo me diz que isto reflete alguma experiência pessoal da parte dos 

criadores...
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When The Past Was Around 

PEDRO COSTA

Desenvolvido pelo estúdio Mojiken, When The Past Was Around é um jogo de aventura e 

puzzles do género point & click. Este retrata a relação de um casal, com um conjunto de 

momentos alegres e (muito) tristes, e que vamos sentir ao reviver o passado de uma das 

personagens com o objetivo de a ajudar a seguir com a sua vida.

Um casal movido pela música

A primeira personagem que conheci foi a Eda, uma rapariga movida pela música. Nos 

primeiros momentos do jogo, ajudei-a a identificar, através de resolução de puzzles, o seu 

amado Owl. A aparência deste deixou-me um pouco confuso, afinal, não é todos os  dias  que 

aparece um homem com uma cabeça de coruja (ou estarei a alucinar?).

É claro que isto tem um significado fundamental na mensagem que este título transmite e 

que mais tarde abordarei nesta análise (spoilers alert!). When The Past Was Around consiste 

em presenciar estas memórias pela perspetiva de Eda, onde cada uma destas representa um 

cenário com diferentes interações.

Visualmente, os cenários são criados pela artista Brigitta Rena e confesso que adorei cada 

um destes. São fundamentais para demonstrar a alma deste título e posso dizer que é um 

dos trabalhos mais fantásticos que já presenciei nos videojogos deste género. Através da 

direção artística, consegui perceber de imediato a conexão que estas carismáticas 

personagens têm entre elas e a sua história.

A interação com cada local consiste em resolver puzzles bastantes simples, mas que 

complementam de certa forma o tom do jogo. Estes quebra-cabeças variam entre 

encontrar chaves para abrir portas, descobrir códigos para abrir cofres, e outros mais leves 

como preparar chá ou café. Para conseguir resolver alguns deles, é necessário concluir 

outros anteriores, o que acaba por mostrar alguma profundidade na jogabilidade.

A música deste título está sempre presente e, por vezes, também interagimos com a mesma 

para avançar na narrativa. Existe uma melodia que é o elo de conexão entre Eda e Owl, e 

que se apresenta nos momentos calorosos do jogo, assim como nos mais devastadores para 

o coração (e para os olhos).
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No final de cada nível, recebi uma pena pertencente a Owl que representa um passo em 

frente para Eda. Como já devem ter reparado, a história deste título consiste em ajudar 

esta personagem a ultrapassar o falecimento do seu amado.

Ao reviver todas as memórias com o amor da sua vida, Eda é obrigada a confrontar o 

passado para conseguir ultrapassar a dor e o vazio do seu coração. Agora voltam a 

perguntar: mas porquê uma coruja? É simples. As aves, por vezes, são um símbolo de 

mensageiros do céu e a coruja é retratada como um animal sábio.

Não conseguimos ver o homem de Eda mesmo como ele é, porque este tomou a forma de 

um mensageiro que voltou ao auxílio da sua amada. Cada uma das penas que recebemos 

após terminar cada um dos níveis, representa uma mensagem. Existem mais pormenores 

que poderia falar, mas será mais especial e significante se descobrirem pela vossa própria 

experiência de jogo.

Apesar de não estarem juntos na vida, ele “regressou” para acompanhar Eda nesta curta 

jornada (uma hora de jogo) de “salvação”. Confesso que senti uma emoção explosiva no 

final do jogo e cada momento que presenciei nesta viagem valeu a pena. When The Past 

Was Around é daqueles títulos únicos que mesmo sabendo o seu propósito, só 

compreendemos a sua mensagem se o jogarmos. A minha recomendação é terem lenços 

ao vosso lado para quando o fizerem.

Uma experiência marcante

When The Past Was Around conta uma história delicada e emocional através da arte dos 

videojogos. Apesar de ser muito curto, o resultado é uma experiência inesquecível que 

deixa o coração quente, com o desejo de ver esta personagem a continuar a sua vida com 

felicidade. A direção artística deste título está de parabéns, assim como a sua música, por 

conseguirem apresentar esta narrativa sem qualquer fala ou texto no ecrã. Para quem 

gosta de derramar lágrimas, este jogo é obrigatório; caso contrário, é um jogo 

recomendado para qualquer pessoa que procura uma jornada única e interativa, e que 

apenas os videojogos conseguem transmitir.
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Disco Elysium – Um homicídio 
misterioso numa cidade 

melancólica
TIAGO MARQUES

Publiquei recentemente no Twitter os meus quatro 10/10’s desta geração: The Last of Us 

Part II, Horizon Zero Dawn, God of War e Disco Elysium. Claro que podia ter feito outras 

menções, mas nenhuma se aproximava ao jogo mais humano que já joguei, pois este foge 

totalmente do estilo tradicional dos inúmeros videojogos inspirados em séries, cultura 

tradicional e fantasia. Como já perceberam pelo título, esse jogo é Disco Elysium.

Disco Elysium é um role-playing game desenvolvido e publicado pela ZA/UM na Estónia. 

Tal como a sua história, o jogo tem lugar numa cidade ainda a recuperar de um mundo 

cheio de revoluções e guerras, com representação dos seus reis, líderes e revolucionários, e, 

no entanto, todos eles fracassados. As suas ruas são melancólicas e pessimistas, existindo 

um grande foco nas pessoas locais e nas suas tragédias.

O jogo conta-nos a história de um detetive de meia idade que se encontra na cidade de 

Revachol. Após vários dias hospedado no hotel Whirling in Rags, encontramos a nossa 

personagem deitada num chão imundo depois de mais uma noite de bebedeira. Ainda 

antes de a vislumbramos pela primeira vez, somos transportados para uma conversa tão 

rica e, ao mesmo tempo, tão perturbadora com o nosso cérebro reptiliano. Nesta conversa, 

é possível constatar que a mesma quer simplesmente desistir ainda antes de começar, o que 

nos permite compreender que não é feliz e que ainda vive no passado, altura em que a sua 

vida se resumia a disco music – acreditando que era mesmo uma estrela.

Ao acordar, rapidamente percebemos que sofre de amnésia – não sabendo quem é ou onde 

está – com o acrescento que tem um crime para resolver. Isso é feito procurando por pistas, 

falando com os moradores e com as vozes na nossa cabeça (sim, vozes). Desta forma, cabe 

ao jogador utilizador o seu tempo entre descobrir porque se encontra um homem 

enforcado perto do centro da cidade, mas também descobrir quem é.

A caracterização da personagem foi algo que me surpreendeu bastante e que vai ao 

desencontro de muitos RPG’s que já joguei, sendo esta extremamente pessoal e complexa. 

O jogador é confrontado com quatro características principais: Intelecto, Psíquico, Físico e 

Motor. Estas vozes funcionam como habilidades, tal como em qualquer outro jogo de RPG, 

sendo que estas podem ser maximizadas à medida que o jogador vai adquirindo 

experiência e novos pontos.
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O intelecto governa a nossa lógica – o nosso Sherlock Holmes interior – mas não o nosso 

lado social. O Psíquico está relacionado com as conceções que fazemos com os outros e 

até mesmo com o nosso ser. Inland Empire, por exemplo, funciona como a nossa 

imaginação. Permite-nos tirar conclusões de forma intuitiva, mesmo quando as pistas não 

fazem sentido à primeira vista, mas também, nos leva a acreditar que todos os problemas 

podem ter uma solução sobrenatural.

O físico é uma pura interpretação da força física, mas também mental. O nosso sentido de 

sobrevivência (Endurance) torna-nos mais lúcidos no que toca ao conflito físico; a química 

do nosso corpo (Electo-Chemistry) reage à bebida e drogas, e dá-nos o impulso para o 

consumo.

Por fim, a parte motora está relacionada com a nossa motricidade fina e grossa. Não só 

permite uma elevada atenção ao detalhe e à forma como reagimos ao que nos rodeia, 

mesmo que, por vezes, seja de uma forma exagerada, como nos torna muito mais capazes 

de apanhar as “entrelinhas” durante uma conversa (Reaction Speed).

Estas vozes são parte da nossa personalidade, da ligação corpo – cérebro, e que 

comunicam diretamente connosco (quem é que não se lembra do filme: Inside Out), que 

se expressam de acordo com a nossa interação. De certa forma, estamos presos a ver as 

coisas de acordo com as lentes do nosso cérebro.

Depois de o jogador escolher como é que a mente passa a funcionar, este parte para a sua 

aventura – investigar objetos, falar com NPC’s, e encontrar provas -, juntamente com o 

seu companheiro. Mas o jogo é muito mais do que isto, é uma aventura extremamente 

rica e complexa através dos seus longos diálogos, mas muito bem escritos. Paralelamente, 

o jogador vai ser constantemente confrontado com monólogos entre as várias partes do 

cérebro a questionar qual deve ser o passo a seguir, e o porquê de fazermos as coisas de 

uma determinada maneira.

A história está escrita de forma a que o jogador jogue ao seu ritmo. O mesmo não se sente 

obrigado a realizar as tarefas que aparecem no momento. Não existe nenhuma direção. 

Por exemplo, no início do jogo, o jogador é confrontado a ligar para a sua esquadra a dizer 

que perdeu o seu distintivo e a sua memória. Mas será que deve fazer isso?! Correndo o 

risco de ser enxovalhado, ou até mesmo despedido, e dar o jogo por terminado?! – 

Principalmente se a personagem tiver uma autoestima bastante baixa.

O próprio jogo leva o jogador a desviar-se inúmeras vezes do caminho, aceitando histórias 
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secundárias, conhecendo novas pessoas, as suas histórias e locais. Normalmente, são as 

pequenas coisas que tornam o jogo tão mágico, tais como o só ficarmos a conhecer o 

nosso rosto caso tomemos a decisão de olhar ao espelho. A nossa face não é apenas uma 

imagem, é algo baseado nos nossos sentimentos e decisões acerca de nós próprios.

Disco Elysium é mesmo isto, uma personificação do nosso quotidiano. Ficamos retidos à 

forma como o nosso cérebro vê o mundo, como as nossas valências e fraquezas moldam a 

nossa perceção sobre o mesmo. É aqui que Disco Elysium é tão distinto do seu género. 

Tomemos o exemplo da personagem principal de Dark Souls, a qual é vista como uma 

personagem que não desiste e que supera qualquer tipo de problema. No entanto, para 

essa prevalecer, é necessário que a própria evolua nas suas capacidades e obtenha novos 

artefactos. Em Disco Elysium é diferente, as nossas habilidades não constringem o jogador 

de superar novos desafios, de continuar a explorar novos locais, conhecer novas histórias 

ou, simplesmente, de evoluir.

Não existe bom ou mau – existe alguém com sentimentos, talentos e muitas falhas. E essas 

falhas apenas preenchem o jogo. Não procurem atingir a perfeição pois irão arruinar toda 

a experiência.
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Sakuna: Of Rice and Ruin 

ANA COSTA

No passado dia 10 de novembro chegou-nos, pelas mãos da Marvelous Europe, e 

desenvolvido pela Edelweiss, o novo Sakuna: Of Rice and Ruin, um novo RPG de 

plataformas cheio de ação, e, sim: plantação de arroz. A parte de exploração do mapa, 

metade do que engloba esta aventura, é capaz de nos levar a variadíssimas dungeons, cada 

uma delas com a sua ambiência característica, e recompensas também. Por isso, se estavam 

à procura de um novo simulador de agricultura, com a adição da possibilidade de dar uns 

socos num bicho ou outro, Sakuna chegou para vocês.

Neste jogo, irás assumir a pele de Sakuna: uma deusa das colheitas com um feitio muito 

reivindicativo e obstinado que, por motivos do destino, se viu relegada para uma perigosa 

ilha, com um grupo de humanos marginalizados. Aqui, ela terá de aprender a desenvolver o 

seu sentido de humildade, trabalho de equipa e trabalho manual; conceitos, convenhamos, 

são muito novos para a nossa jovem protagonista.

Uma ode ao arroz

O jogo desenrola-se pelas estações do ano, as quais são fulcrais para a segunda principal 

tarefa que nos é apresentada: obter a colheita perfeita de arroz. Apesar de existir uma falta 

notória de tutoriais por parte do jogo no que toca a este aspeto, as informações vão 

surgindo, por via de alguns artefactos ou diálogos que vão surgindo com alguns NPC’s. A 

jogabilidade divide-se em duas fases: a de exploração, que se desenvolve através do clássico 

sistema de plataformas em 2.5D, na qual é possível adquirir recursos importantes como 

alimento ou materiais para a construção de novas armas. Obviamente, aqui, também é o 

momento de defrontar os mais variados, e caricatos, seres que habitam estas dungeons 

(spoiler alert: ostras. que cospem. tinta.).

Atenção que a (literalmente) pequena Sakuna, como seria de esperar, inicia o jogo bastante 

fraca a nível de skills de batalha (e de cultivo); portanto, o ideal é voltar para casa antes do 

pôr do sol. Quando se passa o lusco-fusco, os monstros que até eram capazes de cair para o 

lado depois de duas cacetadas, tornam-se autênticos Adamastores que irão enviar Sakuna 

de volta para o início da dungeon... e de mãos vazias de tudo o que tinha apanhado (e nós 

não queremos isso, como é óbvio).

Quando a noite chega, é o momento de não só tratar da plantação em mãos, que engloba
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tarefas como espalhar fertilizante (e, sim, refiro-me a estrume) pelo pequeno campo de 

cultivo, arrancar as ervas daninhas que vão surgindo, controlar o nível da água dos brotos, 

e, finalmente, mas não menos importante, comer. Atenção que, aqui, é importante fazer 

uma gestão inteligente dos recursos que vão sendo obtidos, sendo que, tal como na vida 

real, as coisas podem-se estragar. Ao converter alguns alimentos específicos em conservas, 

estes irão durar mais tempo, e irão manter Sakuna e o grupo de humanos do qual está 

encarregue de cuidar de barriguinha cheia. A alimentação é importante porque não só lhe 

proporciona o nível de energia necessário que terá na manhã seguinte, como também 

atribui certos buffs que poderão beneficiar Sakuna no campo de batalha. Ah, e não se 

esqueçam de dormir!

Apesar de o jogo não deixar claro qual das duas partes é a mais importante, a realidade é 

que é possível passar o dia tanto a tratar do nosso arrozal, como a explorar o mundo que 

nos rodeia. É interessante passar o dia pela homebase, em especial, quando o arroz que 

cultivámos já está pronto para cultivo e, depois de seco, para o debulho do mesmo. Aqui, é 

possível escolher o tipo de arroz que a nossa plantação, a qual cuidamos com tanto amor e 

carinho durante o ano, nos vai dar, e há que ter atenção: cada tipo de arroz dá benefícios 

diferentes aquando do seu consumo. Façam cuidado!

Se, por ventura, simplesmente não vos apetecer explorar, há sempre alguma coisa para 

fazer e alguém com quem falar. Infelizmente, eles não falam muito de volta, e dei por 

mim, constantemente, a abortar missão e decidir distribuir pancada mundo fora com a 

minha sachola, até à noite cair.

Explorar até mais não

Apesar de estar, admitidamente, enferrujada no que toca a jogos de plataformas, senti que 

Sakuna, por várias vezes, se tornou o oposto de intuitivo, particularmente no contexto de 

deslocação. Os comandos são algo difíceis de controlar (particularmente, no momento em 

que é para utilizar o seu gancho Divine Raiment para me agarrar a superfícies mais altas; 

pelo menos, na Switch) e as batalhas também conseguem tornar-se uma salganhada de 

10v1 no espaço de segundos (de reparar que isto não é um problema, se estiverem 

devidamente alimentados e já com alguma experiência no mambo).

Há que ressalvar a existência de uma característica redentora, no meio disto tudo: os 

grafismos, tanto na parte exploratória, como na parte mais “mãos  à  obra”,  são  de  louvar;  os 

ambientes são interessantes e as texturas bastante fluidas nas dungeons (por exemplo, 

conforme a estação do ano em que estás, também o tempo muda), enquanto que, no que 

toca ao cultivo e colheita, tudo é altamente pormenorizado e esteticamente muito
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aprazível.

O jogo não dá nenhuma instrução clara acerca do progresso na exploração que o jogador 

está a ter, para além de uma lista de checkpoints e uma determinada percentagem 

associada a cada dungeon; algo que me deixou, por duas ou três vezes, a coçar a cabeça a 

pensar no que fazer a seguir, e repetir uma localização ou outra na qual já tinha estado, na 

tentativa de evoluir o meu nível de exploração. Sendo que o progresso está diretamente 

ligado com estas quests (que até existem, mas ninguém sabe bem nem onde, nem quando, 

nem como; até um dia acordarem e elas estarem completas), a progressão de jogo torna-se 

morosa: vão ter que se ir contentando com a colheita do vosso arrozinho (esmerem-se 

com o fertilizante, para ele ficar o mais saboroso possível).

Ainda assim, um ano na vida de Sakuna passa relativamente rápido (cada estação do ano 

desenrola-se em três “dias”), o que permite, pelo menos, atingir um dos objetivos 

principais da história do jogo: trabalho árduo compensa e o esforço que é investido é 

devolvido. Neste caso, através de arroz delicioso.

Conclusão

Acima de tudo, Sakuna: Of Rice and Ruin proporciona uma nova e refrescante abordagem 

à mitologia japonesa; destacando-se, também, pela sua capacidade terapêutica. A 

paciência é algo que se aprende, e este jogo está aqui para isso. Ao apreciar as pequenas 

coisas (os dois milhares de pequenas coisas), é possível identificar aqui um tanto ou quanto 

de mindfulness a ser praticado através do jogo no seu todo. Porém, como jogo de 

plataformas, pode não ser bem aquilo que estão à procura: mas não custa experimentar!
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Afinal, o que significa ser 
considerado o Jogo do Ano?

PEDRO SIMÕES

Afinal, o que significa ser considerado o Jogo do Ano? Bem, nada mais do que a opinião de 

um indivíduo, completamente correta ou, quiçá, redondamente errada, perante os olhos do 

próximo.

Ora, na minha opinião, ser jogo do ano significa muito mais do que ter excelentes gráficos, 

uma extraordinária narrativa, uma incrível e revolucionária jogabilidade, ou, até mesmo, 

estar recheado de inovação nos mais diversos aspetos. Na verdade, muitos de vós já devem 

estar a suspeitar pelo caminho que isto vai seguir. Para mim, existem, pelo menos, dois 

tipos de jogos do ano: aqueles que excedem positivamente nos mais variados campos que 

referi anteriormente; e outros que prezam pelo enorme impacto até fora da (já vasta) bolha 

dos videojogos. 2020 é um excelente ano para comprovar tudo isto com dois títulos que 

servem como perfeito exemplo, um mais que o outro. São eles: Animal Crossing e Fall 

Guys.

Animal Crossing beneficiou, sem lhe tirar o mérito como jogo, de ter saído numa fase em 

que estávamos todos a começar a ficar por casa, pelas razões que pautaram o ano em que 

nos encontramos: a quarentena; foi, sem dúvida, um período nunca antes vivido por 

muitos de nós. Era o jogo ideal para nos distrair de tudo o que se estava a começar a instalar 

no nosso quotidiano. As suas vendas continuam incríveis e, neste momento, é um dos 

nomes com mais sucesso de vendas na Nintendo, ultrapassando jogos como The Legend of 

Zelda: Breath of the Wild ou Pokémon Sword/Pokémon Shield. No entanto, sim, existe o 

pequeno senão de que cada consola só pode estar associada a uma ilha, e isso acaba, 

forçosamente, por impingir a venda de uma nova unidade e respetiva consola, caso a 

intenção seja ter mais do que uma ilha onde poder passar o tempo. Seja como for, o mérito 

existe e tem que ser reconhecido.

O público utilizou Animal Crossing como forma de interagir, face às limitações 

determinadas (por razões óbvias) a nível físico. Visitar ilhas dos amigos passou a ser uma 

tarefa diária para muitos; mas Animal Crossing foi mais longe ainda, chegando a ser 

transformado num talk show, hosted pelo Gary Whitta, convidando nomes bastante 

conhecidos fora do gaming, como atores, músicos e muito mais. É um jogo que continua a 

ter um sucesso tremendo e as suas constantes atualizações, com novo conteúdo referente
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a determinadas épocas festivas, não irão de todo facilitar que este nome deixe de fazer 

parte do quotidiano de muita gente, e do gaming em geral.

No caso de Fall Guys, um jogo já bastante falado antes do seu lançamento, acabou por 

beneficiar de um enorme trampolim ao ter sido disponibilizado de forma “gratuita” no 

serviço Playstation Plus. De forma surpreendente (ou não), bateu o recorde do jogo com 

mais downloads feitos através desse mesmo serviço, destronando outros AAA oferecidos 

previamente (nunca foram revelados números ou nomes). Como se isto já não fosse 

surreal (mais do que possa parecer à primeira vista), o jogo vendeu mais de 7 milhões de 

cópias apenas na Steam! Foi, indubitavelmente, e na minha opinião, o jogo do verão.  Tudo 

isto sem esquecer que este jogo não está disponível nas plataformas da Microsoft e 

Nintendo, o que irá certamente catapultar os números quando esses lançamentos forem 

anunciados.

Mas esqueçamos agora estes dois prodígios de 2020 (os quais apanharam o mundo de 

surpresa na sua grande maioria), jogos como Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 e 

Hades; são outros dos títulos muito falados este ano (sim, e eu sei que poderia mencionar 

muitos mais), pelas mais variadas razões. Estes três nomes estão associados, e de forma 

justa, ao melhor do que se faz na indústria dos videojogos hoje em dia. São títulos que 

merecem todos os louvores e mais alguns, embora a polémica também faça parte do seu 

nome, principalmente se estivermos a falar de TLOU 2 – um jogo claramente marcado 

por grandes controvérsias no que diz respeito à sua narrativa. Ghost of Tsushima é um 

título que, apesar de não estabelecer novas fasquias na indústria, aquilo que fez, fê-lo de 

forma excecional; proporcionando uma excelente aventura num Japão feudal, algo que 

era cobiçado por muita gente há algum tempo (inclusive, a minha pessoa). Confesso que 

pela altura que estou a escrever este artigo, ainda não tive a oportunidade de jogar Hades, 

mas conhecendo alguns dos trabalhos da Supergiant Games, consigo facilmente imaginar 

a qualidade do mesmo (porém, admito que não devo demorar muito até comprar).

Muitas vezes também se associa os jogos do ano a produções com um elevado orçamento, 

conduzindo-nos, inevitavelmente, até aos famosos AAA. Obviamente que nem todos os 

jogos deste estatuto chegam lá e, muitas vezes, já começamos a ver indies presentes nestas 

listas anuais. Hades é um dos exemplos, mas se recordarmos anos anteriores, podemos 

mencionar nomes como Untitled Goose Game (vencendo até Jogo do Ano, em alguns 

casos), Celeste ou Inside (sim, eu sei, poderia mencionar outros 200, mas o tempo urge). 

Neste momento, confesso que o meu raciocínio já se perdeu pelo caminho (se é que 

alguma vez esteve presente neste texto), e o melhor é começar a arrumar o assunto.
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Para terminar, quero mencionar um último nome: um jogo anunciado há cerca de oito 

anos e que está prestes a sair: Cyberpunk 2077. O hype em torno do Cyberpunk é 

qualquer coisa de surreal, mas tanto pode ser benéfico, como venenoso. As primeiras 

análises já começaram a sair e, como seria de esperar, num jogo tão falado nos últimos 

tempos, a polémica já está instalada. (As notas! São sempre as notas!) Afinal de contas, as 

notas fazem um jogo? Isto, vai ao encontro daquilo que mencionei, literalmente, na 

primeira linha deste texto. Tudo não passa da opinião da pessoa que experienciou o jogo, 

muitas vezes, sem sequer refletir a opinião geral de outras pessoas que representam o 

mesmo outlet.

O outro ponto que queria referenciar relativamente a este título (e pode-se facilmente 

aplicar a tantos outros), é o facto de Cyberpunk 2077 tentar instalar variadas mecânicas 

diferentes no jogo. Ao longo dos últimos meses, temos sido bombardeados com os 

episódios de Night City Wire, mostrando diversa informação sobre aquilo que constitui o 

mundo de Cyberpunk. O que quero dizer com isto é que, independentemente da 

quantidade de opções e mecânicas que um jogo coloque à disposição do jogador, e 

esquecendo se as mesmas funcionam ou não, isto não quer dizer, de todo, que o jogo 

esteja automaticamente categorizado como um dos melhores jogos do ano. Obviamente 

que, conhecendo bem a CD Projekt RED e todo o seu trabalho executado no, não menos 

excelente, The Witcher 3: Wild Hunt, o hype está a completamente a rebentar pelas 

costuras.

É possível que tenha chegado ao fim deste texto e não tenha dito nada em concreto, ou 

algo que vos tenha convencido, mas, tal como as próprias análises e respetivas notas, bem 

como os louvores de jogos do ano, não passam de uma opinião; e, neste caso, esta foi a 

minha.



GONÇALO CARDOSO
ALEXANDRE ANTUNES

RUI MARTINS
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Duração de um videojogo – 
Queremos jogos com 80 horas 

de conteúdo? 
GONÇALO CARDOSO

A propósito de algumas leituras recentes sobre a duração dos videojogos, decidi debruçar-

me sobre este tema. Foco-me, em particular, no artigo da gamesindustry.biz, em que 

Shawn Layden afirma que não é sustentável termos jogos com dezenas e dezenas de horas, 

comparando o número de horas do primeiro The Last of Us com o segundo, em que os 

custos de produção foram obviamente maiores mas o preço final do jogo é mesmo.

Ora esta questão põe em causa o primeiro ponto deste artigo: a questão económica. Os 

grandes títulos AAA são cada vez mais caros de criar e com a passagem para a geração 

seguinte, esta tendência irá certamente aumentar, o que significa que estes jogos terão de 

ser um autêntico sucesso de vendas, como é o caso de The Last of Us Part II, ou os grandes 

estúdios estarão a perder 4 ou 5 anos de desenvolvimento e a gastar uns 100 milhões de 

dólares ou euros, para terem prejuízo.

Para Layden, a solução é simples: os jogos devem ser mais curtos. Em vez de se criarem 

jogos com cerca de 80 horas e que levam 5 ou mais anos a serem desenvolvidos, devemos 

fazer jogos mais curtos, com cerca de 15 horas, mas cujo o tempo de produção é mais curto, 

cerca de 3 anos.

Esta questão é pertinente e reflecte um pouco a sustentabilidade da indústria. O prejuízo de 

um jogo de grande produção pode traduzir-se em despedimentos ou fecho de alguns 

estúdios, como já assistimos ao longo dos anos. 

No entanto, gostaria de incidir mais sobre o segundo ponto deste artigo: a verdadeira 

necessidade de termos jogos muito longos. Passando ao lado dos exemplos óbvios dos jogos 

multi-jogador, vamos focar-nos apenas em jogos para um jogador, cujo o objectivo é seguir 

uma narrativa com principio, meio e fim.

Comecemos pela invasão dos open-world, verdadeiros sandbox, onde um jogador pode 

perder centenas de horas. Não me refiro apenas a RPGs como The Witcher III, que são a 

excepção e uma autêntica aula de como criar um universo jogável sustentável. Refiro-me 

sim às dezenas de jogos cuja a história pode ser terminada em 30 horas, mas que podemos 

perder outras 30 ou 40 horas em missões secundárias, tarefas e desafios, para não falar no 

negócio dos DLC’s. Para mim, enquanto jogador, não tenho motivação nem interesse em 
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realizar estas missões após terminar a história. Também, durante o jogo, como estou 

focado na história, não quero perder o meu tempo a levar um objecto de A a B, a não ser 

que seja algo muito recompensador, que, na maioria dos casos, não é.

Exemplo disso foi a minha relação com os dois últimos jogos da série Assassin’s Creed, 

Origins e Odyssey. Ambos têm óptimas histórias e um mundo colossal para explorar. No 

entanto, nunca me senti muito virado para perder tempo a completar uma série de 

missões secundárias pois estava mais interessado em progredir na história e nunca senti 

que fosse imperativo fazer estas missões.

É certo que existirão muitos jogadores que gostam de completar um jogo a 100% ou que 

até acham interessante a possibilidade de realizar estas missões. Mas será que se 

reduzíssemos o número de conteúdo secundário num jogo, não estaríamos também a 

contribuir para que a sua produção não fosse tão milionária?

Não pretendo aqui encontrar uma forma certa ou errada de criar videojogos, mas sim 

colocar os leitores a reflectir sobre algo que está já intrínseco na indústria dos videojogos e 

que é, cada vez mais, uma realidade em muitos jogos de grande orçamento. Da minha 

parte, dou mais valor a 15 horas de jogos inesquecíveis do que a 50 horas agradáveis. Mas, 

como em tudo, deve haver opções para todos os gostos. O importante é manter a paixão 

por esta arte, seja com mais ou menos horas.
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Xbox Series – A perspectiva de 
um jogador de PlayStation 

ALEXANDRE ANTUNES

A minha primeira consola foi uma PS3, tendo-me mantido fiel à marca até à recém-

chegada PS5. Agora, comprei a minha primeira Xbox.

Nunca dei azo a guerras de consolas. O que me levou inicialmente a adquirir a PS3 foi o 

facto de amigos terem a mesma consola e assim podermos trocar jogos entre nós. 

Entretanto, os exclusivos PlayStation eram inegavelmente mais interessantes (para mim) e, 

por essa razão, adquiri a PS4 e, mais recentemente, a PS5.

O mundo Xbox nunca me havia despertado interesse. Isto até recentemente, quando o 

Game pass para PC saiu em versão Beta. Subscrevi o serviço e não foi difícil concluir que 

este era, sem dúvida, um excelente produto, com imensos jogos por onde escolher e agora 

mais recentemente com acesso ao live e ao EA Play.

Contudo, este apresenta um defeito. O leque de escolha para PC, embora interessante e 

recheado de bons jogos, é muito limitado quando comparado com a vertente para consola. 

A verdade é que o bichinho ficou e, caso cedesse à tentação, sabia que a única opção que 

teria era a escolha entre a Series S ou a X.

Já estava bem empolgado com o anúncio de Hellblade 2, mas o verdadeiro empurrão veio 

quando a Microsoft anuncia a compra da Bethesda. Doom e Dishonored estão entre as 

minha séries preferidas.

Restando-me decidir qual consola adquirir, não tive de pensar muito, já aqui havia dito que 

considero que a Xbox Series S é a consola perfeita para usufruir do Game Pass. Pelo valor 

de 299.99€ da consola e juntando os 12.99€  mensais do Game Pass Ultimate (ou 9.99€ pelo 

base), temos acesso a centenas de jogos e regalias (perks). Entre estas o EA Play, 1 mês de 

Disney+, Xbox Live, etc.

A Series S é, sem dúvida, a melhor porta de entrada para o ecossistema Xbox. Sim, sei que o 

poder de processamento é inferior à Series X mas isto tem muito a ver com o facto da 

Series X debitar 4K e a Series S debitar 1440px. Acreditem, vai ser preciso muito mais 

memória e poder de processamento apenas para esta diferença. E um jogo será sempre 

bom ou mau independentemente da resolução a que corra. A questão do 4K (ou sua
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ausência) não me incomoda, além de que à distância a que me sento da TV não vejo os 

pixeis.

Outra boa surpresa foi o acesso à Microsoft Store e às várias aplicações compatíveis com a 

consola. Uma delas é a app do meu operador de TV, o que torna este sistema muito mais 

versátil do que a PS5, que apenas tem acesso a aplicações de streaming. Esta característica, 

aliada à pequena dimensão da consola, torna-a imprescindível para as férias, onde, aliada 

a um pequeno modem 4G, me permite trazer todo um centro de entretenimento num 

pequeno formato, fácil de transportar numa mochila.

Tendo sido este o meu primeiro contacto com uma Xbox, devo dizer que achei o setup da 

consola super simples e intuitivo. Estando habituado à PS, apenas tive de perceber que as 

coisas funcionam de forma diferente. A consola é rápida e tudo flui mas é no Quick 

Resume , quando trocamos entre jogos ou aplicações, que percebemos o quanto o sistema 

está afinado.

Relativamente ao comando, este é muito bem desenhado e super confortável. Facilmente 

me habituei à posição diferente dos analógicos e de resto funciona sem nada a apontar. 

Embora não apresente as mesmas características distintivas do DualSense, trata-se de um 

comando muito confortável e ergonómico, com um desenho muito limpo. Ao pressionar 

o botão Xbox no comando acedemos ao menu e aí podemos ter várias opções. Embora 

não seja nada que me tivesse deixado assoberbado, aqui achei  que havia demasiada 

informação.

O ponto fraco do comando, na minha opinião, está no facto de não vir originalmente com 

bateria interna e sim com duas pilhas AA. Após me ter informado sobre a curta duração 

que estas podem ter e o facto de que apesar de poder usar pilhas recarregáveis estas 

também não terem uma longevidade satisfatória, optei então por adquirir a bateria da 

Microsoft. Assim posso usar o comando e carregá-lo conforme necessário, sem andar a 

trocar de pilhas. O cabo de carregamento que vem com a bateria é bastante longo e 

permite-me continuar confortavelmente sentado no sofá enquanto o comando carrega.

Num mundo cada vez mais digital e tendo em conta o seu acessível custo acredito que esta 

pequena grande consola esteja a iniciar um pequena revolução silenciosa.

Colocando a Xbox Series S e a PS5 em pratos opostos da balança é-me verdadeiramente 

difícil dizer para onde pendem os meus interesses. Enquanto uma é mais poderosa, a 

outra tem um serviço de subscrição muito superior e o factor portabilidade do seu lado.
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Sem dúvida que os exclusivos têm peso mas neste campo a Microsoft está a fazer jogadas 

extremamente agressivas. A compra da Bethesda revelou isso mesmo. Uma boa dose de 

forte concorrência é tudo o que o mercado precisa para inovar e acredito que grandes 

jogos estarão para chegar. Da minha parte só estou satisfeito por ter ambos os sistemas, 

permitindo-me desfrutar de tudo o que está para vir.
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Co-op no sofá, procurar agulhas 
no palheiro 

RUI MARTINS

O co-op local é um modo negligenciado pela industria. Quantas casas não procuram 

avidamente por jogos que ofereçam o prazer de jogar a dois, lado a lado?

Aqui em casa (felizmente) moram dois gamers. Divido e partilho o tempo de consola, no 

sofá, com a minha cara metade. Muitos dos momentos que temos em conjunto passam por 

jogarmos juntos. E é aqui que o mercado dos videojogos nos dificulta a vida: a oferta de 

jogos que ofereçam o modo cooperativo local é extremamente reduzida. E, dentro dessa já 

curta oferta, é ainda mais restrito o número de jogos realmente interessantes para o nosso 

gosto.

A ausência de oferta levou-nos a fazer três playthrough de Resident Evil 5, outros tantos de 

Lord of the Rings: War in the North e dois de Divinity the Original Sin. Estamos ainda a 

concluir o segundo playthrough de Divinity the Original Sin 2. São jogos que merecem ser 

jogados mais que uma vez, oferecendo boa re-jogabilidade, mas, sem dúvida, que apenas o 

fizemos porque, após os concluirmos, não encontrámos sucessores que nos oferecessem 

experiências similares.

Com o passar dos anos, a sobrevivência do co-op de sofá, outrora quase imprescindível, 

está por um fio.  A internet de alta velocidade eliminou a necessidade de partilha de um 

espaço físico, na experiência multi-jogador. O multi-jogador online tornou o co-op de sofá 

obsoleto. Apesar de não oferecer a mesma experiência rica, em que partilhamos risos e 

momentos de tensão lado a lado, oferece uma experiência similar, de uma forma muito 

mais conveniente.

Agora, amigos podem jogar juntos, estando em casas separadas. Podem estar até em pontos 

do Mundo totalmente opostos. Já não temos de esperar que o nosso amigo saia da escola 

para vir jogar connosco ou, para a minha geração, que a agenda entre trabalho e família se 

alinhe entre amigos. Ou até que não tenhamos nenhum amigo com quem jogar aquele jogo 

que tanto gostamos. Basta entrar online e encontrar milhares de pessoas de todo o Mundo 

disponíveis, a qualquer momento, para jogar connosco.

Outra vantagem do multi-jogador online é a eliminação do ecrã dividido. Ter de dividir o 

ecrã em áreas de jogo menores, reduz a experiência visual do jogo e, em alguns casos, até 
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torna alguns momentos logisticamente complicados.

Obsoleto sim, mas desnecessário? Por favor, não! Não vou entrar pela ideia romântica da 

experiência de jogo partilhada com alguém sentado ao nosso lado ser superior, pois isso 

seria fechar os olhos à evolução social e tecnológica dos tempos e já aqui indiquei as 

vantagens do jogo online.

Contudo, os amigos podem jogar uns com os outros online, mas e as famílias? Casais, 

irmãos, pais e filhos... não se esqueçam que a primeira geração de entusiastas de 

videojogos são agora pais de crianças e jovens adultos que também jogam. A possibilidade 

de jogar localmente é algo que pode transformar um videojogo numa experiência de 

partilha familiar. Os tempos pandémicos em que vivemos, que confinaram famílias 

inteiras em casa, deviam servir de catalisador para que a indústria percebesse que o co-op 

local não pode morrer e deve ser revigorado.

De facto, parece-me que apenas falta vontade por parte dos estúdios. Vontade de ver que 

até há um mercado para o modo, mas, sobretudo, vontade de investir em ter essa 

funcionalidade disponível.

Temos um exemplo recente de como um jogo desenvolvido a pensar no coop local (e 

também multi-jogador online) foi um sucesso de vendas. A Way Out, da Hazelight Studios 

e publicado pela Electronic Arts em 2018, vendeu mais de 1 milhão de cópias em 2 

semanas, provando que há mercado para o modo.  Neste jogo, só conseguimos jogar com 

2 jogadores, com estes a controlarem Leo e Vincent, 2 prisioneiros que tentam evadir-se e 

fugir às autoridades.

Naturalmente que isto é um projecto muito específico e não esperamos muitos similares. 

Contudo, pode ser falta de conhecimento a falar, mas não estou a ver quão mais exigente 

para o desenvolvimento de um jogo, que já está desenhado para multi-jogador, será 

acrescentar a possibilidade local. Passará por acrescentar um split screen ou, como em 

muitos casos, apenas um segundo jogador controlável no mesmo ecrã. Nos dias que 

correm e com a tecnologia ao dispor, não me parece um problema.

Aqui, acredito que a recente forma de monetizar os jogos multi-jogador poderá provocar 

alguma interferência. Cada vez mais, os modos multi-jogador estão minados de fontes de 

rendimento extra para os estúdios. Loot boxes como em Star Wars Battlefront ou micro-

transacções como em Fortnite funcionam num ambiente de jogo online e não seriam 

rentáveis se um co-op local estivesse disponível.
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Felizmente, temos estúdios que não abandonaram este modo e são faróis no meio da 

industria. A Larian Studios é um exemplo notável. A sua série Divinity mostra como pode 

ser interessante para um RPG poder ser jogado localmente e como isso parece ser um 

modo facilmente implementável. Faz-nos olhar para o mercado, ver a quantidade de RPG 

similares, como Pillars of Eternity ou Sword Coast Legends, e questionar porque não há 

mais jogos com modo cooperativo local.

Parece-me, sobretudo, que o co-op local é território explorado sobretudo por títulos indie. 

E como seria interessante se jogos maiores incorporarem esse modo. Como eu gostava de 

partilhar, no sofá, momentos de jogo em títulos como Mass Effect Andromeda ou Dragon 

Age Inquisition, que muito embora disponibilizem modos multi-jogador, não o permitem 

localmente.

Por agora, resta-nos, aqui em casa, terminar o segundo playthrough de Divinity Original 

Sin 2, explorar o indie How to Survive 2 e esperar, ansiosamente, que a versão definitiva 

de Baldur’s Gate 3 chegue às consolas.
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O efeito da pandemia na indústria 
dos videojogos. Novas oportunidades 

ou estúdios em apuros? 
RUI PARREIRA

Os cidadãos e as empresas tiveram de se adaptar à nova realidade imposta pela COVID-19, 

assumindo os confinamentos, que rapidamente se tornou naquilo que poderá ser o futuro 

pós-pandemia: o teletrabalho e o ensino à distância. A indústria do gaming ressentiu-se 

destas mudanças, tal como muitas empresas de outras áreas. Os constrangimentos 

logísticos e a necessidade da organização do trabalho remoto, levaram ao adiamento de 

vários videojogos. Mas houve mesmo vítimas, jogos em produção que se perderam e 

estúdios que foram encerrados. Logo, despedimentos de trabalhadores. 

Recorde-se que a falta de stocks de semicondutores, processadores e outros componentes 

eletrónicos têm obrigado gigantes como a Microsoft, Sony e até a Nintendo, a diminuírem 

o fabrico de consolas e periféricos, sem a capacidade de entregarem unidades suficientes 

para a procura. Se houvesse mais PS5 ou Xbox Series X, mais estas vendiam. E o mesmo se 

aplica aos computadores portáteis, procurados para o ensino doméstico e teletrabalho, que 

nos últimos trimestres têm batido recordes de vendas.

A falta de novas consolas no mercado, com muitos fãs ainda desesperados para arranjar a 

sua unidade, mais de quatro meses depois de chegarem às lojas, tem mexido 

inconscientemente com a indústria. Não me lembro de um ano em que o mês de março e 

época da Páscoa, seja tão parecida que janeiro, e vá, fevereiro, períodos pós-natal 

normalmente mornos de lançamentos. Mas mesmo abril não tem grandes previsões de 

lançamentos, tirando um ou outro título mais esperado. As próprias editoras estão a retrair-

se no lançamento de títulos e a empurrá-los mais para a frente. Será estratégia, à espera de 

novas consolas no mercado, ou estão realmente a deparar-se com dificuldades na 

produção? 

Por experiência própria, digo que a ausência de commuting, entre casa e o trabalho 

traduziu-se praticamente em horas oferecidas pelos trabalhadores às empresas, de um 

modo geral. Os horários parecem ser agora um "proform" que nunca é cumprido, 

significando que os trabalhadores e empresas estão mais produtivos do que nunca. A 

procura de entretenimento devido ao isolamento fez a indústria alcançar números 

históricos durante 2020. Mas isso parece estar esquecido, já que neste primeiro trimestre 

do ano pouco ou nada mudou face ao ano passado. Continuamos todos em casa, a precisar 

de entretenimento. E sem novidades, usamos a picareta para cavar o backlog deixado da 
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fartura dos anos anteriores. 

Se os trabalhadores estão mais produtivos, na teoria, do que a pré-pandemia, como é que 

as editoras não conseguem ter resultados mais positivos para este ano? A COVID-19 tem 

sido usada para justificar as dificuldades que os estúdios estão a passar. E há muitos 

exemplos, de estúdios grandes e pequenos. Veja-se Gran Turismo 7 que foi adiado para 

2022, uma excelente desculpa para o perfecionismo da Polyphony Digital em alcançar o 

máximo detalhe dos veículos. E muito provavelmente outras produções da Sony, que 

ainda não sabemos datas, podem seguir o mesmo caminho (a empresa não arrisca datas 

para God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West).

A Electronic Arts deu a machadada final em Anthem 2.0 que estava há um ano em 

produção pela BioWare para corrigir os problemas do original. Hogwarts Legacy, o 

esperado jogo baseado no universo de Harry Potter, também foi empurrado para 2022. E 

Far Cry 6 que estava para ser lançado em fevereiro? A Ubisoft nem sequer assumiu uma 

nova data de lançamento. E mesmo o esperado Elden Ring da From Software tem sido 

adiado internamente por diferentes ocasiões, resultando na espera da sua revelação ao 

público.

Estúdios como a V1 Interactive, produtora de Desintegration, e fundada por Marcus 

Letcho, cocriador de Halo no seu tempo na Bungie, também não resistiu, por um lado, aos 

maus resultados do seu jogo de estreia, por outro, a situação pandémica, e fechou portas. 

Certamente mais estúdios, sobretudo independentes, devem estar a lutar pela sua 

sobrevivência nesta altura. E não apenas pelo isolamento e falta de adaptação das equipas. 

A falta de eventos de gaming, como a E3 ou a Gamescom não servem apenas para mostrar 

novos jogos à imprensa. Isso faz-se facilmente online. Estes espaços servem sobretudo 

para se fazer e fechar negócios, para angariar financiamento para as produções. E isso sim, 

pode ser fatal para os estúdios. 

Nesse sentido, há aqui um sentimento misto nesta altura. A pandemia está a aumentar o 

desafio da indústria, mas também está a gerar mais oportunidades de procura. E neste 

caso, fica a sensação que as editoras meteram a carne toda no assador durante 2020. 

Fizeram um esforço para lançar tudo o que podiam nessa altura para acabar as produções 

que vinham de trás e fizeram uma gestão considerando um regresso à normalidade em 

2021. O que não aconteceu, até agora, e por isso temos visto a ausência de novos títulos, 

maior dificuldade das editoras e estúdios. 

E o irónico, é que em 2020 a indústria dos videojogos foi mais importante para o
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entretenimento que os filmes e a música, pelo fecho dos palcos e cinemas. Há agora mais 

filmes prontos que ainda esperam pela sua estreia, provavelmente nos serviços de 

streaming. Por outro lado, não há tantos jogos previstos para este ano. Se em 2020 

passámos mais tempo a jogar, este ano talvez seja tempo de ver novas séries e filmes para 

passar o tempo.



CARLOS DUARTE
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Kingdom Hearts e os Videojogos

CARLOS DUARTE

Alguma vez se perguntaram: por que raio gosto de videojogos? Serão as cores? As 

mecânicas? As histórias? As personagens? Como em qualquer obra de arte, as razões que nos 

despertam sentimentos profundos são, em última análise, diversas e individuais.

Mas, descobri eu há pouco tempo por experiência própria, são também mutáveis. Em 2019, 

experimentei Kingdom Hearts pela segunda vez na minha vida. A minha primeira aventura 

tinha sido no lançamento do jogo, na minha PS2. Do original, guardava algumas 

lembranças divertidas, apesar do pouco tempo que passámos juntos: a exploração do 

mundo de Tarzan, os cemitérios em Halloween Town, e a luta com a Ursula. Até porque foi 

mesmo aí que encravei – e aí fiquei. Até porque, infelizmente, o jogo nunca foi meu, era de 

um amigo. Tal como Sora em Chain of Memories, também o enredo principal se evaporou 

das minhas memórias.

Em adulto, retomei a aventura sem grandes expectativas, mas fui surpreendido pelo quão 

divertido o jogo ainda era. Porém, o olhar era outro. Já não era o miúdo, surpreendido e 

entusiasmado pelo mundo vibrante nascido da fusão entre Final Fantasy e Disney. Era, 

agora, o adulto viciado na otimização técnica de um meio que, para todos os efeitos, é 

artístico. 

Até porque, se formos todos honestos connosco próprios, há quanto tempo não olhamos 

para um videojogo como algo acima da soma dos seus frames por segundo e quantidade de 

polígonos estáveis no ecrã? Eu próprio caio nesse erro, ao escolher as minhas aventuras 

virtuais.

E nem sempre foi assim. Na realidade, o que senti com o primeiro Kingdom Hearts foram 

os ângulos de câmara presos e muitas vezes desconfortáveis, as secções de plataformas 

desajeitadas e o combate com tantas arestas por limar. Prestei tanta atenção ao que não 

estava adequado ao meu – pasme-se! – standard, que voei pelo jogo em pouco tempo. 

Ignorei estoicamente as missões secundárias, os bosses opcionais, a Ultima Keyblade. No 

fundo, paguei o bilhete expresso: sempre em frente, sem paragens ou apeadeiros.

A arrogância enquanto jogador moderno, atento às tendências e ao desempenho, estava de 

tal forma elevada que fiz o mesmo com o Kingdom Hearts II: queixei-me dos mundos com
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menos secções de exploração, do maior enfoque no combate, dos atores de voz da 

Organization XII e de Riku. Vivi o jogo, como quem traga um almoço à pressa, uma 

qualquer sanduíche com alface, tomate, e a pasta mais à mão no menu.

Quando me apercebi do mundo de cutscenes e outros jogos antes do III, ri-me na cara do 

perigo. Até porque conhecia, de antemão, a complexidade do enredo global da saga. O 

meu raciocínio era simples: Com 20 minutos  no  YouTube,  apanho  certamente  um  resumo 

simples, que dar-me-á tudo o que preciso de saber. Estava completamente inebriado pelo 

conceito da minha pessoa enquanto GaMeRTM. O estatuto, que perseguia, do jogador 

perfeito. O desitno importava mais que o puro desfrutar do caminho.

Todos ouvimos histórias semelhantes, ao longo da nossa juventude. Pessoas com poder, 

com sucesso, que num sopro, veem o castelo de cartas desmoronar-se por completo. Não 

sendo o melhor jogador do mundo – nem sequer mediano, como qualquer FPS poderá 

comprovar – via, a partir da minha redoma de vidro, uma elevação moral, fruto dos anos 

e anos de pesquisa e desfruto de videojogos. Se joguei tantos, sabia (e merecia!) apenas 

experiências perfeitas.  Pois que foi perto do final de Kingdom Hearts III que que a minha 

redoma... quebrou.

De um casamento falhado nasceu um divórcio súbito e - o silêncio. Estão a ver aquelas 

sequências, em filmes, quando o herói vê o seu reflexo explodir – ou, mais 

apropriadamente, desmanchar-se – em milhares de pedacinhos? Foi assim que me senti. 

Completamente desaparecido. Se tivesse prestado mais atenção aos jogos que tão sôfrega 

e desatentamente tinha jogado, teria, muito provavelmente, percebido a ligação com o 

que ocorre às personagens que perdem o seu coração para os Heartless.

Contudo, a existir alguma espécie de elemento menos negativo a retirar da minha 

depressão, terá sido a introspeção. Muitas vezes enviesada, admito, mas ainda assim, 

introspeção. Do que falhou na minha relação e que, para o caso, pouco importa. Mas 

sobretudo, da forma como me relacionava com o que me rodeava e como desfrutava. Da 

vida, das pessoas, da arte. No caso dos videojogos, já não me divertia: procurava a crítica, o 

comentário sagaz, a opinião contra-corrente. Foi preciso um tombo, do tamanho dum 

futuro cancelado, para voltar a sentir os pés e o corpo bem assentes no chão.

Fora assim que, há um ano (mas podia muito bem ter sido ontem), espreitara o site da 

Worten e encontrara, ao acaso, a coletânea com os primeiros Kingdom Hearts em 

promoção. Pensei de imediato: Se calhar está na hora de lhes dar uma nova oportunidade. 

E assim foi. Com a procura do perfecionismo posta de lado – caramba, só queria fugir da 
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minha realidade! – joguei novamente o primeiro Kingdom Hearts, desta vez de coração 

aberto. A música tocou-me e o charme e a lógica mais simples, de outras fases do design 

de videojogos, fez-me sentir abstraído, e imerso neste mundo de reviravoltas dignas do 

mais atabalhoado dos Animes.

Passou o primeiro. O segundo. Birth by Sleep. Dream Drop Distance. Desta vez, com 

tempo, com calma, sem me preocupar com pontuações ou paradigmas do que deve ser 

um bom videojogo. Deixei-me apenas jogá-los... como uma pessoa. E redescobri algo 

magnífico: aquilo que, de facto, acaba por sublinhar o que é um jogo. Mais do que o 

design, o desempenho, o grafismo, a velocidade a que corre e o primor técnico na fluidez 

dos píxeis no ecrã. A parte mais importante do videojogo: a sua essência.

É esse elemento quase mítico que nos faz, 30 anos depois, divertirmo-nos sem quartel 

com Super Mario Bros, na velhinha NES. Com Sonic, na Mega Drive. Com Pokémon Red 

e Blue, no Game Boy. E com Kingdom Hearts. Porque se há coisa a que esta saga foi 

sempre fiel, foi à sua premissa – criar um videojogo que possa ser desfrutado por todos.

Deixo um alerta, do que aprendi sobre esta experiência, que serve tanto para jogos, como 

para qualquer obra de arte que desejem apreciar. Se olharmos para Kingdom Hearts como 

quem olha para uma obra literária, cinematográfica, ou através da lente do crítico 

especializado em busca dos pormenores mais técnicos, corremos o risco de perder o que 

de mais importante e rico tem, a sua diversão. Porque na realidade, não faz sentido algum 

o Pato Donald estar a combater contra humanos com armas flamejantes. Mas é fixe.

E eu? Depois deste reconstruir, não voltei a olhar para os videojogos da mesma forma. 

Deixei de lado a arrogância e a soberba da procura da pontuação perfeita, do zénite da 

experiência, do epitomo da jogabilidade. Passei só... a jogar. Francamente, foi graças a isso 

que experimentei coisas fora da minha zona de conforto. Celeste, Hellblade, Carrion, 

Control, My Time at Portia, Minecraft Dungeons, entre muitos outros.

O Carlos de há uns anos nem lhes teria tocado. Porém, o Carlos de há uns anos também já 

não existe. Felizmente, ficou perdido algures, na Realm of Darkness. Até porque, para 

além de me ter dado o conforto e o local seguro para ultrapassar a pior depressão da 

minha vida, Kingdom Hearts alcançou uma proeza maior. 

Qual Sora, de Keyblade em punho, Kingdom Hearts abriu-me portas: para uma 

comunidade que me aceitou e que me ouviu debitar, ora em redes sociais, ora em áudio, 

sobre o meu amor pela saga e pelos videojogos, para o concretizar de um sonho de miúdo, 
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ao trabalhar para uma marca grande de videojogos, mas essencialmente, para me sentir 

integrado e ouvido tal qual como sou. E ainda a mais importante, digna de final de 

temporada, para conhecer a pessoa com quem agora vivo. 

A conclusão a que chego é que os videojogos, na verdade, não têm muito que se lhe diga. 

São conectores de pessoas, de experiências, de paixões. São apaziguadores de traumas e 

superadores de dificuldades. São memórias recordadas com carinho, são momentos 

criados com amor. São gargalhadas com amigos, são lágrimas em privado. São, no final do 

dia, bem mais que bits e bytes. São arte. Kingdom Hearts, apesar de tudo, arrisca-se a ser 

um dos expoentes máximos desta premissa. 

Pelo menos, para mim.



FILIPE CARVALHO
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Resident Evil 3 Remake

FILIPE CARVALHO

This is the first time I finished a Resident Evil game. During the PlayStation 1 era, I never 

cared for the franchise. Young age  was  probably  a  factor,  since  I  remember  associating  those 

games with commonplace visuals and tedious animations and gameplay.

Then, the PlayStation 2 released and I played Onimusha and Devil May Cry. Their art style 

and action certainly did the trick. Later, I found out that they owed a lot of their design to 

Resident Evil. I got curious.

Resident Evil 4 released in 2005 for the PS2, and people were saying things like “Best game 

of all time”. Hm. I had to know. And this time, it seemed you no longer moved like a boring 

tank.

I played it for a couple of hours, tried again a month later, but never got past how 

frustrating it was that your character got reduced movement when shooting. I know it was 

intentional to create tension. In my experience, it created frustration.

Such a massive disappointment made me only consider playing another Resident Evil 

game 10 years later. In that period, my taste diversified, my curiosity expanded, and my 

appreciation of design and gameplay choices deepened. Thus, the ideas behind the first 

Resident Evil started to entice me. Fixed camera angles, limited movement and resources, 

and running away instead of engaging were all constructs I found academically alluring for 

the games’ medium.

Additionally, the remake of Resident Evil 1 had since attained a legendary status.  So,  when  it 

was released on PlayStation 4 with improved graphics and controls, I decided to give 

another chance to the franchise. I played it for like 15 minutes and couldn’t stand the 

movement and aiming. Tried again one month later, with not much progress.

Five years later, we arrive at this point. Why, after so many lackluster experiences with RE, 

did I decide to bet on the remake of number 3?

It helps that, just last year, Resident Evil 2 remake was received so positively, with many 

people stating that it was the perfect blend between the classic structure of the franchise
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and modern gaming. Oh, and it looked great. That RE engine is here to stay.

Still, after the previous disappointments, I was unsure if this franchise was for me, no 

matter how great an entry is perceived to be. That, and noticing comments regarding the 

dominance of puzzles over action (despite the modern sensibilities), or the majority of the 

plot taking place inside the same building (I know this is also intentional for 

claustrophobia). Or even the absurd amount of memes ridiculing the main antagonist 

through mods – also didn’t help in my willingness to invest immersion into it.

Then, more than one year later, the review embargo for Resident Evil 3 hit. And two 

things stood out:

•The positive takeaways said that the game, similarly to RE 2 remake, retained what 

made the classic entries great, while modernizing it with quality of life improvements in 

controls, graphics and systems for the current standard;

•The negative takeaways said that the game had more action, less puzzles, and less 

resource scarcity.

So, from my outside perspective, the negatives sounded also like positives, and there was a 

chance Resident Evil finally had an entry which I could enjoy. I took a chance. And I’m 

here to report that, finally, I enjoyed a Resident Evil game.

The graphics are phenomenal. I’m happy that this game takes place in more than one 

setting, taking full advantage of the RE engine.

The sound and music create a tense atmosphere, but also deliver on the action front when 

the game is in those moments.

I’m finally comfortable with Resident Evil controls, without feeling like the additional 

mobility is undermining the “cornered” effect of horror. I still found myself walking 

instead of running, checking corners or stopping to aim. But, the fact that I could 

transition between all those decisions with more smoothness immersed me, instead of 

frustrating.

The same for the increment in resources’ availability. I was still mindful of how many 

curative items I had in relation to the current status of my health. I still ran away from 

encounters to be efficient in my consumption. I still felt empowered in exploring every 

nook and cranny of the environment to find something to give me an edge. Or enjoyed
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combining items to not only make them more potent, but also to gain space in my limited 

inventory.

This combination in how the game controls with the design choices for resource 

management and combat encounters gave Resident Evil 3 the equilibrium between 

survival and action, and, more importantly, survival through action, that I have been 

expecting of the franchise for all those years.

I know I was the one not in touch with what Resident Evil really is. At the same time, I 

come out of this slightly different entry with a better appreciation for some of the aspects 

that people really love about these classic games. Which prompts me to state that, with so 

many entries, it wouldn’t be harmful for Capcom to, here and there, release a game like 

this. To appeal to an audience that doesn’t want a total deviation, but is having trouble 

coming to grips with some of the more buttoned-down conventions.

And every curious gamer should get to experience the ridiculously over-the-top action 

thread that is the Nemesis encounters’ evolution. It’s not by chance that Japan invented 

Godzilla and the kaiju.



FRANCISCO XAVIER
FILIPE SILVA

MARTINA SILVESTRE
NICOLE CONCHA



M O S H B I T  G A M I N G

220

Crash Bandicoot 4: It’s About 
Time 

FRANCISCO XAVIER

Quando recebi a minha PS2 no Natal de 2001, o jogo que os meus pais escolheram para 

acompanhar a consola foi o Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, que acabou por ser a 

minha primeira experiência com 3D Platformers. Agora olho para trás e consigo 

compreender algumas das críticas que o jogo recebeu na altura, mas aos olhos de um 

miúdo de cinco anos Wrath of Cortex era uma fonte infindável de diversão.

Mais tarde tive a oportunidade de jogar a trilogia original através de um emulador e o meu 

fascínio pela personagem e estilo de jogo só veio a crescer. Saudosismos à parte,  hoje 

estamos aqui para falar de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, uma sequela direta da 

trilogia original da PS1 que descarta todo o universo criado após Crash Bandicoot 3: 

Warped. Quando o jogo foi anunciado no dia 22 de Junho, houve um misto de excitação e 

preocupação por parte dos fãs, em parte porque o jogo estava a ser desenvolvido por um 

novo estúdio, Toys for Bob.

Será que esta nova equipa foi capaz de entregar uma sequela digna? Depois de acabar o jogo 

e completar uma série de desafios, posso responder com toda a certeza que sim. Crash 

Bandicoot 4 oferece aos jogadores uma experiência bastante completa, que não fica nada 

atrás dos títulos mais old school da série. Diversão, variedade e dificuldade. São estes os 

principais ingredientes da nova aventura do nosso marsupial favorito.

Se bem se lembram, Uka Uka e os doutores Neo Cortex e Nefarious Tropy ficaram presos 

no passado após terem sido derrotados no final de Crash Bandicoot 3. O jogo começa com 

Uka Uka a fazer um esforço para abrir um buraco no tecido do tempo e do espaço e Neo 

Cortex e N. Tropy aproveitam a oportunidade para escapar desta prisão temporal. 

Obviamente começam a causar estragos ao longo do tempo novamente.

Desta vez, Crash conta não só com a ajuda de vários amigos, como também de quatro 

máscaras quânticas que adicionam alguma variedade à jogabilidade tradicional de Crash 

Bandicoot. Passo a explicar:

Cada uma destas máscaras possui um poder que pode ser utilizado em certas zonas de 

determinados níveis. Alternar o centro de gravidade, parar o tempo e girar continuamente 

são alguns dos poderes que estas nos proporcionam. Ao início pensei que estes “poderes”
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não passassem de gimmicks, mas a verdade é que são utilizados de forma bastante 

inteligente (pelo menos a maior parte das vezes) e acabam por complementar o excelente 

level design que o jogo nos oferece.

Lembram-se de Tawna? A donzela que Crash salva no primeiro título da série e por quem 

nutre um grande afecto? Ela também está de volta! Quer dizer, mais ou menos... Pouco 

depois do início do jogo somos surpreendidos por uma nova Tawna de outro universo a 

que podemos chamar Tawnaverse. Esta Tawna junta-se a Crash e Coco como uma das 

cinco personagens jogáveis. Mais para a frente desbloqueamos também a possiblidade de 

jogar com Dingodile e Dr. Neo Cortex.

Para além de Crash e Coco, todas as personagens possuem mecânicas de jogo diferentes. 

Dingodile por exemplo apresenta-se como uma personagem mais lenta, enquanto Tawna 

se destaca pela sua agilidade e possibilidade de usar um gancho para chegar a plataformas 

distantes. Esta constante troca de personagens ajuda a criar uma maior ligação emocional 

com as mesmas e torna a jogabilidade mais diversificada e menos repetitiva.

Outra novidade que Crash Bandicoot 4 traz consigo é que desta vez não somos obrigados 

a jogar com a limitação imposta pelo número de vidas. Com o novo modo Modern, 

podemos morrer várias vezes, sem nunca termos de começar o nível do início. Caso 

queiramos optar por uma experiência mais old school, existe o modo Retro para os 

jogadores mais puristas e saudosistas.

Caso queiram partilhar esta aventura com um amigo (ou dois, ou até mesmo três), podem 

faze-lo através do modo Pass n’ Play. Neste modo cooperativo, o jogador deve passar o 

comando ao jogador seguinte de cada vez que morre ou passa um checkpoint. Por outro 

lado, caso queiram competir entre si em vez de cooperar, existem dois battle modes à 

disposição: Checkpoint Races e Crate Combo. Qualquer um destes modos é 

suficientemente capaz de proporcionar várias horas de diversão coletiva.

Citando Alex Supertramp:

Happiness is only real when shared

Os jogos antigos eram também muito criticados devido à dificuldade que era saber onde 

vamos aterrar depois de saltar. Isto torna-se frustrante, principalmente quando estamos a 

falar de plataformas pequenas. Crash Bandicoot 4 resolve este problema adicionando uma 

um circulo amarelo que indica com maior precisão o local de aterragem. Esta 

funcionalidade também pode ser desligada caso pretendam.
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Para adicionar ainda mais variedade e diversão ao jogo, temos a possibilidade de repetir 

todos os níveis na sua versão N. Verted, uma espécie de universo paralelo que vos permite 

viajar sem a necessidade de tomarem alucinogénios.

Para aqueles que pretendem desafios a sério (não que o jogo em si não o seja), existem seis 

cristais para desloquear por nível (doze se  contarmos  com  a  versão  N.  Verted  dos  mesmos). 

Três se conseguirem apanhar 80% das Wumpa fruits, uma se destruirem todas as caixas, 

uma se morrem menos de quatro vezes e uma última que está escondida algures pelo 

nível.  Caso estejam a fim do desafio, existem 456 cristais no total.

Caso consigam chegar a uma certa parte do nível sem morrer, existe a possibilidade de 

serem surpreendidos por uma FlashBack Tape, que desbloqueia uma espécie de desafio 

onde temos de chegar do ponto A ao ponto B utilizando uma série de caixas suspensas. 

Estes desafios remontam ao ano de 1996, quando o Dr. Neo Cortex estava a fazer as suas 

primeiras experiências com Crash Bandicoot. Alguns destes níveis chegam a ser bastante 

frustrantes, mas ao mesmo tempo gratificantes quando os concluimos.

São varios os easter eggs e referências que podemos encontrar ao longo da nossa aventura 

e isso só mostra uma vez mais o carinho que o estúdio colocou neste título. Ainda assim, 

este não é um jogo perfeito. Por vezes é difícil apontar para a direção correta com o 

aspirador do Dingodile ou mesmo com a arma do Neo Cortex. Não é uma situação 

recorrente, mas pode enervar um pouco caso estejam numa situação de vida ou de morte.

Abstendendo-me do fator nostalgia (desculpa Wrath of Cortex), este é provavelmente o 

meu título favorito da franchise. A imersão é enorme e a vontade de passar a parte onde 

morremos da última vez é ainda maior. Sinceramente, não me lembro da última vez que 

fui de direta para o trabalho por causa de um jogo.
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Quarentando pelo Mundo: Nova 
Iorque 

FILIPE SILVA

Já todos sabemos que a Quarentena está a ter impacto em todas as pessoas, principalmente 

naqueles que estão a trabalhar diariamente para todos conseguirmos manter uma 

“normalidade” nestes tempos de angústia. Como tal, os videojogos são um excelente escape, 

onde podemos descobrir mundos fantásticos e culturas tão diferentes e interessantes que 

colocam em causa o nosso conhecimento actual das culturas globais, podendo em muitos 

casos, solicitar que exploremos as mesmas, devido a uma inspiração directa ou apenas um 

conceito parecido. Mas a forma mais fácil de viajar, é conhecer algo semi-desconhecido: 

um país vizinho que tenham interesse na cultura parecida, mas com nuances diferentes o 

suficiente para explorar; uma cidade que nunca visitaram, mas já a viram nalgum 

documentário, programa televisivo, livro, filme, etc; continente que engloba tudo o que 

querem conhecer na vida, devido à sua paisagem ou até pessoas. E esta sensação 

normalmente acontece com jogos baseados em locais reais.

Assim sendo, ultimamente tenho jogado Marvel’s Spider-Man. Toda a sua história passa-se 

na grande maçã, aquela que é o centro de muitas histórias Marvel. Mas o nosso vizinho 

Spider-Man é possivelmente o herói mais comum, pois passa por todos os problemas que 

muitos de nós passamos: é difícil pagar as contas ao fim do mês; nem sempre podemos 

estar com quem queremos, quando queremos; por mais que tentemos, nem sempre 

conseguimos fazer o mais acertado. Mas apesar de tudo, existe sempre uma pequena 

esperança que tudo irá ficar melhor do que está actualmente. E passear por Nova Iorque, 

ajudando pessoas pelo caminho, é uma boa forma de sentirmos que estamos a ajudar o 

mundo, quando não conseguimos fazer mais. E jogar algo como Marvel’s Spider-Man, 

poderá ajudar nesse sentido, onde podemos ajudar quem mais precisa.

Já não tocava no jogo desde o seu lançamento, e apesar de não ter uma estrutura de jogo 

muito diferente dos mais populares do género, o facto de ser tão satisfatório atravessar a 

cidade de teia em teia, torna a experiência ainda mais apelatória para explorar. Pequenos 

bairros situados em ruelas esquecidas pelo tempo, onde as tradições mantêm-se durante 

décadas, como as pizarias e as igrejas ortodoxas da cidade, dando um carácter e vida única a 

esta cidade que é uma amalgamação de culturas. Saltar de prédio em prédio, de forma 

contínua, continua a ser divertido. Mas tenho andado mais rasteiro, visitando locais de 

interesse ou até encontrar pérolas esquecidas.
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Passeei pela cidade, encontrei fãs que apoiaram a luta e encontrei outros...menos fãs. 

Encontrei também alguma da vida animal na cidade, que apesar de ser escassa, é 

altamente sociável, mas ao contrário de alguns jogos do género, não podemos interagir 

com a mesma. Ainda assim, foi interessante encontrá-la. Descobri também que apesar 

existir muita actividade e vida na base da cidade, também as existem no topo dos edifícios, 

como festas particulares (mais ou menos), com direito a almoço e música incluída, e até 

uma piscina! Afinal, acho que vou ter mesmo que  explorar  estes  pequenos  aglomerados  no 

topo da cidade, só para apreciar a vida que todos eles contêm.

Mas não é só diversão. Tinha missões por fazer desde a última vez que explorei o jogo, e 

então aproveitei para “arranjar brigas” com entidades corruptas e autoritárias. Qual a 

melhor forma de derrotar tais forças do que lutar com os próprios punhos? Lutar com os 

próprios punhos. E teias. E escudos. E mísseis que as mesmas entidades dispararam. Mas 

principalmente punhos. O que interessa é que no final, tudo ficou resolvido.

Algo que marca também Nova Iorque é o metro da cidade. É conhecido por ter todo e 

qualquer tipo de vida, sejam ratos a levarem pizzas para casa, sejam bandas a dar um 

concerto em plena viagem às 3 e meia da manhã, o metro é famoso por muitas coisas, 

muitas vezes pouco ou nada boas, mas continua a ser um marco, e sempre dá para 

actualizar e manter a conversa em dia com os cidadãos que aqui vivem e/ou trabalham.

Com o cair do dia, fui procurando outros sítios que pudessem ter pontos de interesse a 

outra hora do dia, sítios em que pudesse ver a cidade com outra luz. Ou outros 

olhos...tanto faz, o que interessa é que é uma nova oportunidade de aprender sobre a 

cidade e as suas excentricidades, que tanto são faladas pelo mundo fora.

Existe mais do que transeuntes nas ruas, existem pequenos concertos a decorrer, existem 

vendas de “garagem” sem qualquer tipo de garagem por perto, existem pequenos detalhes 

que dão vida a esta cidade e torna-a um pequeno/grande easter egg, em que torna-se um 

proeza tentar descobrir tudo o que é possível interagir ou reconhecer por cada canto 

escondido. E escondido porque esta cidade é enorme, cheia de ruas, ruelas e becos, onde 

existe pelos menos uma forma de vida presente. E podemos interagir com algumas 

pessoas, seja para cumprimentar, seja para descobrir algo ruim acontecendo do outro lado 

da rua, bairro ou vizinhança.

A tarde em Nova Iorque passa relativamente depressa e calma, porque a noite trás mais 

afluência para vários pontos da cidade. Então, mais vale explorar um pouco e patrulhar 

pela cidade antes que chegue a noite. A cidade tem um cor característica a esta hora, o que 
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torna o ambiente mais acolhedor, para uma cidade que  normalmente  é  apelidada  de  “fria”. 

Existe menos pessoas pela cidade também, tal como carros, o que facilita na exploração da 

mesma, tornando-a mais calma nesta altura.

Mas tal como referido anteriormente, a noite traz novamente mais actividade à cidade. 

Assim sendo, mais vale arranjar um fato novo para ir à uma estreia de um filme, só para 

ter uma desculpa para explorar mais sítios diferentes. A cidade também é conhecida por 

outras referências, como é o caso de filmes, livros e até música. Mas neste caso em 

específico, encontrei a garagem dos Ghostbusters por acaso, que também o podem fazer 

com a ajuda de um guia oficial, e foi interessante descobrir a cidade à noite, com sítios que 

antes estavam calmos, agora com mais vida.

Fica assim feita, a minha primeira proposta de viajar nesta altura complicada em que a 

nossa sociedade está a passar, e tentar com que aqueles que podem experimentar uma 

nova aventura, que fiquem com mais vontade de o fazer. Tendo em conta o quanto a 

cidade está bem representada neste jogo, a experiência é semelhante até certo ponto 

(explorar lojas específicas, monumentos que estejam noutros bairros e/ou ilhas, interagir 

com todas as pessoas, explorar certos edifícios). Desde de criança que sempre quis 

conhecer Nova Iorque, muito pela influência de Spider-Man, e este jogo é uma boa 

introdução para uma nova aventura.
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Super Mario 3D All-Stars 

MARTINA SILVESTRE

Depois de tantos rumores e pedidos dos fãs, foi finalmente em setembro de 2020 que a 

Nintendo trouxe à Switch três peças fundamentais para qualquer colecionista de Mario: 

Super Mario 3D All-Stars. Esta colecção inclui o Super Mario 64, nativo da Nintendo 64 

(1997), Super Mario Sunshine da Game Cube (2002) e Super Mario Galaxy da Wii (2007). 

Nenhuma coleção de Mario estará completa sem três dos seus ícones em cada uma das 

consolas da Nintendo e, dado que nem todos os apreciadores nasceram antes da febre 

Mario dos anos 80/90, deixo-vos também uma pequena sinopse de cada jogo.

Super Mario 64

Em Super Mario 64, a princesa Peach convida Mario ao seu castelo. Porém, quando este lá 

chega, não há vestígios da princesa. Aliás, o castelo está praticamente vazio, com quadros 

por todo o lado que nos levam a diversos níveis. É possível explorar o castelo e ir 

desbloqueando alas e mais níveis, recolhendo estrelas para, por fim salvar a princesa das 

garras de Bowser. Os níveis têm vários objetivos, podendo ser coleccionar moedas, derrotar 

bosses ou até corridas; por isso têm de ser passados várias vezes.

À primeira vista Super Mario 64 pode parecer um monte de batatas poligonais, mas foi um 

excelente jogo que, no seu tempo, foi pioneiro em gráficos e gameplay, acabando por 

influenciar o mundo dos jogos como o conhecemos.

Dos aspetos mais icónicos e simples de Super Mario 64 começa com a interação pateta com 

o Mario no menu principal, em que não há uma alma neste planeta que não lhe tenha 

puxado as orelhas!

Ainda assim, Super Mario 64 teve melhoramentos pouco notórios: não está tão desfocado 

como na resolução original, porém o formato 4:3 manteve-se. É, basicamente, o mesmo 

jogo numa nova consola, com aqueles recortes pretos à volta do ecrã.

Em relação à parte gráfica, tenho uma opinião um pouco dividida. Por um lado, cresci com 

este jogo e não me importo assim tanto que não tenha uma qualidade tão nítida como os 

jogos super-realistas de hoje. Até porque sendo uma coleção e um ícone, vê-se o caminho 

dos títulos Mario até ao Super Mario Odyssey. Por outro lado e por estes motivos, Super 

Mario 64 merecia um port mais cuidado e user-friendly.
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Em relação aos controlos, a câmara tem o eixo do Y invertido, o que pode causar alguma 

confusão ou mesmo estragar a experiência de jogo a quem não esteja habituado. 

Pessoalmente, costumo inverter a câmara, pelo que não me importei nada, até porque 

grande parte dos jogos antigos que joguei tinha o Y invertido.

Sendo um port direto da Nintendo 64, e sendo que os analógicos eram um pouco 

diferentes, tive uma certa dificuldade em contornar objetos, virar a câmara e concretizar 

algumas piruetas, coisa que é mais notória mais para a frente no jogo. Ainda assim, foi 

uma boa experiência revisitar este ambiente.

Este é um port da versão Shindou que corrigiu os exploits que os speed runners usavam 

no jogo original, ou seja, esta versão não será a mais indicada para conseguir tempos 

competitivos nesta modalidade. Também não estão incluídos aspetos do remake da 

Nintendo 3DS, em que era possível jogar com outras personagens, como o Yoshi ou o 

Luigi.

Super Mario Sunshine

Ninguém imagina a vontade que eu tinha de ter o Sunshine na Switch. É daqueles jogos 

que já na altura era impressionante pela jogabilidade, conceitos e gráficos.

Em Super Mario Sunshine, Mario e Peach, bem como a sua tripulação de Toads, decidem 

tirar umas férias, mas têm uma chegada conturbada à paradisíaca Ilha Delfino.  Um 

misterioso sujeito, bastante parecido com Mario, poluiu a paisagem toda, deixando a ilha 

às escuras. Mario é confundido com ele e preso. Fludd, uma espécie jetpack de água 

inteligente é o ponto fulcral deste jogo, tornando a aventura muito divertida, pois é 

central na mobilidade e resolução de desafios em toda a história.

Super Mario Sunshine teve um melhoramento mais significativo. As cut-scenes são mais 

esbatidas, tal como no jogo original, mas a resolução, ainda que mantenha as arestas 

originais, foi melhorada para 1080p e funciona muito bem na Switch em qualquer modo.

Tem um mapa semiaberto, ou seja, há vários pontos que podem ser visitados de início. É 

necessário resgatar shine sprites (Sois) para desbloquear bónus e novas áreas. Assim sendo, 

Mario poderá livrar a ilha Delfino de toda a tinta pastosa e recuperar a luz, ícone da ilha, 

derrotando Bowser.

Houve alguns aspetos menos positivos, como alguns locais no jogo em que a câmara fica 

presa e não temos um bom angulo para fazer certas manobras. Mas, ainda assim, é uma 
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boa forma de recuperar a experiência de jogo original.

Super Mario Galaxy

Em Super Mario Galaxy, quando Mario achava que poderia aproveitar o festival das 

estrelas com a princesa Peach, Bowser rapta-a e leva-a para o espaço. Mario terá de 

percorrer vários planetas e galáxias, com todo o tipo de desafios de plataforma que já 

conhecemos do estilo Mario. Foi também em Galaxy que a personagem Rosalina foi 

introduzida na história, antes de se juntar a outros títulos como Super Smash Bros. ou 

Mario Kart. Rosalina guia Mario pelo cosmos, à procura de mais estrelas e fragmentos de 

estrela que o levem até Peach.

Super Mario Galaxy (sem trocadilhos propositados) é a estrela desta coleção. Com uma 

versão de alta definição é o jogo que ficou visualmente  mais  cativante,  num  estilo  que  já  de 

si era deslumbrante, com aquela banda sonora fantástica que tantas saudades tinha 

deixado.

Acabou por ser em 2007 uma demonstração dos potenciais da Wii  e  do  WiiMote  e  hoje,  na 

Switch, não desilude e acaba por fazer a mesma coisa. Os controlos e câmara, de um modo 

geral funcionam bem e foram bem-adaptados. Há uma pequena variação de controlos: 

Em modo portátil utiliza-se touch screen para atirar ou recolher estrelinhas, enquanto que 

no modo TV se utiliza o movimento dos comandos. Há também níveis específicos em que 

se usa o movimento.

Super Mario 3D All-Stars é absolutamente essencial do ponto de vista histórico, tanto para 

novos jogadores como para os que regressam, pois reúne numa só consola (e contando 

com os jogos NES e SNES do Serviço Online), praticamente todos ícones que 

pavimentaram o caminho do Mario até às suas aventuras como elas são hoje. Além dos 

jogos, vêm disponíveis no menu as bandas sonoras dos três títulos.

Foi uma boa dose de nostalgia voltar a jogar estes três clássicos, em particular pela 

dualidade dos modos TV/Portátil da Switch.

Por qualquer motivo, Super Mario 3D All-Stars só estará disponível até Março de 2021.
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Cook, Serve, Delicious! 3?! 
NICOLE CONCHA

Preparar onigiris acompanhados de boba tea numa carrinha a alta velocidade nunca 

pareceu tão divertido como agora! Neste fantástico jogo da Vertigo Gaming vais poder 

sentir-te como uma espécie de Ljubomir, mas de roulottes multi-gastronómicas. Ao 

contrário dos seus antecessores, em que o objetivo era criarmos o restaurante dos nossos 

sonhos, em Cook, Serve, Delicious! 3?! temos que recomeçar do zero numa roulotte, após o 

nosso restaurante ser destruído durante uma guerra iniciada pelos EUA, e termos sido 

resgatados por dois robôs bastante simpáticos.

O nosso jogo baseia-se em dias, em que escolhemos a região e a “rota” no mapa, e depois o 

cardápio que iremos levar na nossa jornada.

Para esse cardápio temos à nossa disposição dezenas de receitas do mundo inteiro, todas 

identificadas com os respetivos nomes, ilustrações, região e uma breve descrição do prato, 

sempre adaptada à história e universo do jogo.

Cada receita tem um nível de dificuldade estipulado entre 0 e 5. O nível do prato vai 

também corresponder a um número de pontos, ou seja, um prato de nível 1 corresponde a 1 

ponto, que serão necessários para preencher o limite mínimo de pontos para iniciar 

determinada “rota”.

A gameplay assenta muito na concentração, coordenação e destreza do jogador, visto que 

toda a alternância de botões e a velocidade que necessitamos para concluir cada prato, são a 

chave para não fazer os nossos clientes perderem a paciência.

Temos dois modos de jogo “Chill” e “ Standard”, onde no primeiro a paciência dos nossos 

clientes é bem mais extensa e por isso temos mais tempo para a preparação dos pratos, e no 

segundo seremos “castigados” por cada segundo que levarmos a mais que o esperado. 

Essencialmente temos que colocar os ingredientes pedidos pela ordem definida a cozinhar, 

para depois podermos montar o prato. Alguns pratos podem ser cozinhados 

antecipadamente para ter em “stock” e outros apenas quando pedidos.

Podemos ir adiantando os pedidos durante as viagens entre cada paragem, mas sempre 

tendo em conta que a comida em “stock” pode estragar-se muito rapidamente e que se não
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guardarmos o mais depressa possível os pedidos que formos fazendo, estes podem pegar 

fogo enquanto estiverem ao lume.

Na versão analisada (PS4), utilizamos praticamente todo o comando. Em cada prato temos 

que pressionar L2 ou R2 e escolher os ingredientes pedidos, que estão organizados dentro 

de “páginas”, escolhidas também com botões e que estão destacadas com cores diferentes.

A mecânica pode ser um pouco confusa ao início, principalmente devido à estrutura 

visual em si, mas ao fim de alguns minutos de jogo adaptamo-nos e até acabamos por 

decorar as sequências de botões.

Todos estes cozinhados frenéticos estão acompanhados de uma banda sonora incrível. O 

compositor Jonathan Geer consegue elevar ainda mais o espírito do jogo com a sua 

sonoridade estilo jazz.

Ao fim de cada dia recebemos uma medalha pelo nosso desempenho, que pode ser de 

bronze, prata ou ouro e também moedas. A medalha de ouro é efetivamente um 

verdadeiro “pesadelo na cozinha”, visto que temos que conseguir um dia perfeito, ou seja, 

ter todas as paragens de um dia concluídas na perfeição.

Conforme vamos progredindo no jogo vamos podendo comprar novas receitas, 

decorações para a roulotte e upgrades.

Contamos ainda com um modo Co-Op local que nos oferece uma divertida sessão de jogo 

para partilhar com alguém.



EDUARDO OLIVEIRA E SOUSA
CARLA GONÇALVES

LUÍS ALMEIDA 
CARLOS NUNES
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Dias de Quarentena – As 
Escolhas da Equipa 

EQUIPA

A crise global trazida pelo SARS-COV2 transportou-nos para um mundo que, infelizmente, 

nunca esperaríamos alguma vez ver. Expressões como #ficaemcasa ou #stayhome passam a 

fazer parte do nosso dia a dia, num esforço sem precedentes em travar uma pandemia que 

avança sobre o mundo. Nós na Portugal Gamers esperamos que estejas a fazer a tua parte, 

que fiques em casa, que pratiques o distanciamento social e tenhas cuidado nos teus 

contactos absolutamente necessários.

É difícil estar em casa, começamos a ter saudades do mundo em redor, mas acreditando 

que tudo irá passar (e rápido), juntámo-nos para te sugerir os jogos com que, depois das 

aulas por videoconferência, ou do teletrabalho, te poderás divertir.

Esta lista não obedece a nenhum critério específico – é feita de jogos que pessoalmente 

achamos que devas experimentar nesta altura do ano, dado o isolamento global, ou mesmo 

jogos que podem ser jogados agora dada a sua  especial  longevidade.  Também  irás  encontrar 

alguns dos nossos jogos em backlog – um backlog que finalmente poderemos tratar.

Eduardo Oliveira e Sousa

A minha escolha de jogos para esta altura é um bocado diversa – a palavra de ordem para a 

minha lista é “distração” – não é suposto pensares em mais nada.

Em primeiro lugar temos o fantástico Animal Crossing: New Horizons para a Nintendo 

Switch. Estás aborrecido com os eventos atuais? Foge para a ilha deserta e constrói uma 

comunidade neste simulador de vida da Nintendo. Eventualmente começarás a socializar 

com novos amigos e terás a perfeita escapatória para estes dias.

Gostas de jogos de luta? Simuladores de vida não são a coisa para ti? Então aconselho o 

novo Bleeding Edge, o novo jogo 4v4 para a Xbox One e para o PC, onde tu e os teus 

amigos poderão encarnar um conjunto de cyborgs que terão de trabalhar em equipa em 

combates na arena. Extremamente diversificado, Bleeding Edge aplica à formula de 

combate em equipa de Overwatch, várias nuances que revitalizam a fórmula. O jogo faz 

parte do Xbox Game Pass na Xbox One e no PC, por isso podes já experimentá-lo.
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Finalmente, para os fãs de RPGs, não podemos esquecer o lançamento de Final Fantasy 7 

Remake que estará disponível dia 10 de Abril. Junta-te a Cloud e companhia no recontar 

do RPG mais famoso de todos os tempos! Com um sistema de combate mais dinâmico e 

desafiante, e com detalhes da estória nunca antes vistos, FF7Remake é o primeiro título da 

trilogia de jogos que contarão a estória do original.

Falta apontar o sempre atual Minecraft, um dos jogos mais zen que alguma vez joguei e 

um excelente título para jogar online com os amigos. Divirtam-se naquele lego virtual 

fazendo construções super criativas e depois quando isto tudo acabar, aproveitem para 

mostrar a toda a gente os frutos da vossa criatividade.

E se se sentirem mais negativos e precisam de uma mensagem positiva sobre o criar 

ligações pessoais num mundo completamente desconectado, sugiro o grande Death 

Stranding ao qual demos 10/10 – nunca imaginando que numa questão de meses 

estaríamos a viver uma situação quase similar. É claro que o nosso mundo não tem nada a 

ver com a America destruída de Hideo Kojima, tudo isto vai passar e não vamos ter BTs 

pela rua quando vamos passear o cão ou às compras essenciais – mas a mensagem de 

Death Stranding é curiosamente relevante para a crise atual. Não podemos estar juntos 

fisicamente, mas podemos estar conectados e em contacto através desta coisa maravilhosa 

que é a internet, podemos apoiar os nossos amigos e família e podemos apoiar-nos neles 

mesmos. Fiquem em casa, mas não se isolem do mundo!

Do backlog escolhi três títulos aos quais me vou dedicar nesta altura, é uma questão de 

gosto puramente pessoal:

O primeiro é o magnífico Skyrim VR para a PSVR e PC, que é o melhor jogo-escapatória 

para estes dias. Embora tenha começado a jogá-lo há vários meses, a dedicação que este 

exige – e as questões logísticas associadas a jogar em VR fazem com que nunca 

dediquemos todo o tempo para jogar àquele título – além disso já temos umas boas 

centenas de horas metidas no Skyrim e portanto a versão VR não é um título prioritário. 

No entanto, com o devido tempo para o experimentar, é o jogo ideal  para  “sair  do  mundo” 

e entrar em Tamriel e nas vistas fantásticas que Skyrim VR nos oferece. Tivemos um 

momento no caminho para Ivarstead, em que encontramos um pequeno lago junto de 

uma cascata. Aproveitamos para entrar nesse mesmo lago e agachamos a personagem, 

sentando a mesma. Com o nível da água do lago pelo peito e com a belíssima banda 

sonora de Jeremy Soule, conseguimos ser transportados para outro mundo e finalmente 

relaxar de todo o stress que nos estava a incomodar.
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Para os fãs de jogos de animé, temos um dos jogos que anda a queimar um buraco no meu 

backlog – Sakura Wars: So Long My Love para a PS2 e Wii. Sim, é de uma geração há 

muito ultrapassada, mas quem me conhece pessoalmente sabe que sou completamente 

doido por Sakura Wars (ou Sakura Taisen), possuindo uma coleção dos vários jogos da 

franquia, grande parte deles importados do Japão. Sakura Wars: So Long My Love é a 

quinta entrada na série (o título original no Japão é Sakura Taisen V: Saraba, Itoshiki Hito 

Yo) e apresenta um elenco completamente novo com a ação a passar-se em Nova Iorque. 

Para um fã louco como eu, tenho a vergonha de nunca ter jogado o título (joguei umas 

horas há vários anos, mas só acabei o primeiro episódio), mas estranhamente à data nunca 

o consegui encontrar nas lojas (e não senti a necessidade de o importar porque sabia que 

estava disponível cá).

Agora com o lançamento do Sakura Wars (Shin Sakura Taisen) para a PS4, ganhei vontade 

e inspiração para acabar o título anterior na PS2. O jogo é uma mistura de dating-sim com 

RPG tático usando mechs a vapor. É absolutamente fantástico e já me está a dar vontade 

de o ir jogar só de estar a escrever sobre ele!

Esta é a minha escolha de videojogos, tanto atuais como do passado, que penso fazerem 

sentido para este momento. Em conclusão, divirtam-se, distraiam-se, tenham cuidado, 

mas não fiquem obcecados em demasia com os momentos atuais – estamos aos poucos a 

ganhar esta guerra e daqui a uns meses estaremos de volta nas nossas vidas e quando 

olharmos para trás nem vamos acreditar que estivemos estes dias todos em casa.

Mais importante que tudo, saibam que não estão sozinhos, podemos estar longe, mas 

estamos todos juntos nesta luta.

Carla Gonçalves

Vivemos tempos difíceis em que é impreterível ficar em casa – por nós, pelos nossos, por 

todos. É certo que nem todos o podemos fazer, pelas mais variadas razões, mas quem 

pode, fique. Estes tempo de incerteza levam a que se pense que raio podemos fazer com 

tanto tempo. Felizmente, como amantes de videojogos, temos todo um mundo de 

escapismo à nossa disposição e aqui seguem as minhas sugestões.

Em tempos de ansiedade, podem preferir descarregar num jogo altamente frenético ou 

podem simplesmente optar por uma experiência relaxante, como Stardew Valley. É um 

buraco negro completo e se se deixarem agarrar, não vão ter olhos para mais nenhum 

jogo tão depressa. Por inúmeras vezes pensei, é só mais um dia, só mais um dia e desligo. 

Mas rapidamente me apercebia de que me estava a mentir a mim mesma, quando dava 
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por mim a regar todas as minhas colheitas e preocupada em ter comida suficiente para as 

minhas vacas, galinhas, coelhos e cabras. O mundo de Stardew Valley é um feito e para 

mim é um marco nos jogos do género. As personagens são encantadoras, a arte também e 

está disponível para PC e todas as consolas.

Na mesma linha e acabadinho de sair,  temos Animal  Crossing:  New  Horizons  (não  foi  à  toa 

que lhe demos pontuação máxima na nossa análise). Com uma jogabilidade que 

acompanha os nossos dias e estações do ano (se assim o quisermos) em tempo real, 

Animal Crossing sempre foi um jogo de refúgio para muitos. Visitar os habitantes da nossa 

cidade, sentir o carinho dos mesmos e cuidar da nossa cidade (agora ilha) é um mimo e 

um ritual tão necessário para muitos, para mantermos um pouco da nossa sanidade 

mental. Podem dividir-se entre muitos outros jogos, mas não deixem de dedicar um 

pouco do vosso dia a Animal Crossing: New Horizons.

Two Point Hospital saiu também há relativamente pouco tempo na Nintendo Switch e é 

excelente para planearem o vosso hospital enquanto põem as vossas séries em dia. Com 

um humor bem peculiar, este sucessor espiritual de Theme Hospital adaptou os seus 

controlos nas perfeição para as consolas, fazendo com que não tenhamos qualquer 

vontade de voltar a pegar num rato. Apesar de a temática se basear num hospital, é fácil 

esquecer o peso que poderia ter. À semelhança de Theme Hospital,  as  doenças  aqui  são  tão 

caricatas como Headcrabedness, em que os doentes parecem ter fugido de Black Mesa 

com um bicharoco na cabeça. Apesar de estar sempre algo a acontecer, sendo um jogo de 

estratégia, terão sempre uns tempinhos em que aguardam que algo aconteça e em que 

podem estar focados noutra coisa. Mas não se descuidem, senão rapidamente terão 

muitos outros problemas para resolver – sempre com bom humor.

Um dos meus lugares seguros em videojogos é sem dúvida alguma Kamurocho. Yakuza é 

uma das minhas séries favoritas de sempre e voltar a ruas tão familiares deixa-me sempre 

um calorzinho no coração. Apesar de estar neste momento a voltar a jogar Kiwami, 

recomendo-vos The Yakuza Remastered Collection, Quem, como eu, conheceu Yakuza 

através dos seus lançamentos mais recentes, poderá provavelmente não ter tido 

oportunidade de jogar dos títulos 3 ao 5 – lançados na Playstation 3. Aliás, Yakuza 5 nem 

sequer foi lançado fisicamente no Ocidente, pelo que não só têm agora a oportunidade de 

jogar os 3 títulos em versões remastered – e com melhorias na localização – como têm 

aqui garantidamente horas e horas de jogo, não só em Kamurocho mas em muitas outras 

cidades. Apesar de serem jogos mais antigos, valem bem a pena e esperamos que o apoio a 

esta coleção seja o empurrão que a SEGA precisa para lançar Ryu ga Gotoku Ishin e 

Kenzan no Ocidente.
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Finalmente, não posso deixar de sugerir o único jogo que platinei em toda a minha vida: 

God of War (2018). Se já jogaram, voltem a Midgard e deem cabo de todas as Valquírias 

(em português!!!).

Se não jogaram, pelo amor de deus, resolvam lá isso que a vossa vida não estará nunca 

completa sem passarem pela experiência narrativa e de jogo que é God of War. O 

crescimento das personagens e particularmente a utilização de Atreus como personagem 

de apoio é genial e garanto-vos que vão terminar o jogo com uma lagrimita no olho. Ou se 

calhar fui só eu. Seja como for, God of War é uma experiência obrigatória, mesmo que 

não tenham jogado os títulos anteriores da série. É um feito, uma obra-prima e deixa-me 

em pulgas na expectativa de uma sequela.

Luís Almeida

O Coronavírus, ou o agora chamado COVID-19, assolou o mundo, alterando a nossa vida 

de forma radical e obrigando-nos a ficar em quarentena, ou seja, em casa. E claro que uma 

pessoa tem que arranjar forma de se divertir, de passar o tempo, e não pensar na 

pandemia. É aqui que os meios de entretenimento se sobressaem. Animes, séries/filmes e 

ouvir música são algumas das opções. Mas a meu ver são os videojogos que desempenham 

um papel ainda mais fundamental na nossa vida atual, pois ao contrário dos outros meios 

de entretenimento, há interação constante, há um puxar pela mente, há desafios e não 

estamos só a ver ou a ouvir, estamos também a fazer algo, então é importante usufruir 

desses entretenimentos pois todos tem os seus benefícios, mas as pessoas que tenham algo 

para jogar, tem maior tendência a não ficar no tédio. Nesta quarentena, o que tenho feito 

mais é jogar, e o tempo passa num ápice. Também ouço músicas, ás vezes também vejo 

anime (One Piece e My Hero Academia) ou alguma série (Elite). Diversidade é uma coisa 

boa, fazer várias coisas é benéfico e aqui vou dizer não só o que ando a jogar e que 

recomendo, como também vou aconselhar mais alguns jogos.

Desde que se instaurou o caos, que me tenho focado em dois jogos. Um deles, o principal 

diga-se, é o Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker ́ s Memory. Conhecem a série 

Pokémon? Digimon é do mesmo género, mas muito, muito mais complexo, e mais dark – 

e não me refiro a luminosidade, ou neste caso, falta dela. Só para terem noção, enquanto 

que X Pokemón tem sempre a mesma linha evolutiva, um determinado Digimon tem 

várias linhas evolutivas, tanto para evoluir, como voltar para a evolução anterior. Criar 

Royal Knights ou os Seven Great Demon Lords é uma tarefa árdua. É preciso muito 

empenho, muito foco, muita determinação e muito cuidado, pois um erro, pode significar 

trabalho extra para se conseguir esse Digimon, o que significa mais tempo de jogos.



238

Sem me enganar nas linhas evolutivas e tudo o mais – pois o jogo vai muito além de 

ganhar exp para fazer evolve, já levo, até à escrita deste artigo, 243 horas de jogo, e vou a 

pouco mais de meio da história do jogo. Não que o Story Mode tenha essa longevidade, 

longe disso, mas conseguir aqueles Digimons que referi dão muito trabalho, foi preciso 

fazer muito grinding e, como vêem, é um belo jogo para se jogar nesta altura.

O outro jogo que tenho jogado com um amigo meu, é o Apex Legends. Vou ser sincero, 

não gosto de Battle Royales. Já experimentei o PUBG e achei um jogo demasiado parado e 

sem grande piada. Não era mau, mas também não me convenceu. O Call of Duty 

Warzone? O segundo melhor Battle Royale que já joguei, mas mesmo assim, demasiado 

preso ao nome Call of Duty e com um sistema de loot fraco e limitações em saltar/subir 

obstáculos. E não é para ser realista, pois supostamente um militar não teria dificuldade 

em subir um muro. Fortnite? É mau, é simplesmente mau, na minha opinião, pois claro. E 

depois há outras tentativas que não saem da sombra. Resta o jogo da Respawn Games, 

criadora de Titanfall e Star Wars Jedi: Fallen Order, que criou um shooter fantástico 

chamado Apex Legends. É um jogo rápido e dinâmico, que apostar na diversidade de 

personagens e diversos skills e tem de longe o melhor sistema de loot, com a vantagem de 

ser um shooter muito mais divertido, em que a estratégia/sobrevivência também é fulcral. 

No ano passado, Apex Legends foi o jogo que mais horas investi na PlayStation 4 no ano 

passado, e este ano ficará certamente em segundo, apenas atrás do Digimon. Portanto, se 

gostam de shooters, cá está aquele que a meu ver é o melhor Battle Royale, e um jogo 

perfeito para jogar nesta altura. Ah, e já agora, o Apex Legends é free to play.

Além desses jogos que ando a jogar e recomendo, também gostaria de aconselhar mais 

três jogos. Olhando para o que foi oferecido no PlayStation Plus, diria a série Uncharted. 

Em Janeiro foi oferecido o Uncharted: The Nathan Drake Collection, uma edição que 

junta os três fantásticos jogos lançados originalmente na PS3, e em Abril vão oferecer o 

Uncharted 4. Se não jogaram essa franquia, nada melhor que o fazer nesta altura. Além de 

uma narrativa e acontecimentos épicos, diria que é o Indiana Jones dos videojogos, onde a 

aventura e ação reinam, com alguns momentos engraçados pelo meio, portanto, 

altamente recomendado. The Witcher 3: Wild Hunt? Quando falamos nos melhores RPGs 

desta geração, esse jogo tem que estar no topo dessa conversa. É um jogo enorme, com as 

melhor side-quest que já vi, e é lindo, com uma história interessante. Uma enorme 

longevidade/qualidade = razões mais do que suficientes para o jogarem agora. Por fim, 

caso queiram apostar num jogo com o tema de pandemia, com a diferença que é um tipo 

de vírus que transforma as pessoas em “mortos-vivos”, aka zombies (mas um bocado 

diferentes dos tradicionais), diria o Days Gone. Um jogo de mundo em aberto com um 

excelente sistema de sobrevivência. Se já o jogaram, aconselho o Dying Light.
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E pronto, estas são as minhas recomendações. Lembrem-se: podemos estar a ser 

obrigados a estar em casa, mas há muita coisa boa que se pode fazer, portanto, aproveitem 

este tempo para se divertirem e fazer coisas que antes provavelmente não tinham tanto 

tempo para fazer. E com isso, certamente não irão sentir-se aborrecidos.

Carlos Nunes

Sabemos que todos estamos a atravessar momentos muito complicados e nunca antes 

vista por todas as gerações que usam o planeta como o seu habitat. Sabemos também que 

só juntos e regrados conseguimos expulsar o Covid-19 de nosso país, que é bastante 

envelhecido, e por isso, requer um cuidado extremo.

Mas... Enquanto tudo isto não termina, vou deixar-te aqui uma lista de 3 jogos para que 

possas jogar enquanto estás em casa, e prometo-te que o único pânico que vais encontrar 

é na tua consola!

Resident Evil 2: Remake

Um dos melhores jogos do ano passado que foi uma lufada de ar fresco dentro do género 

de terror. Memórias impagáveis voltaram ao imaginário daqueles que quando o jogaram 

pela primeira vez eram crianças, ou então,  para aqueles que apenas em 2019 deram cara a 

cara com o Mr X. Podes aproveitar também que o lançamento de Resident Evil 3: Remake 

se aproxima para jogar ou rever este título que se acaba por enquadrar na atualidade do 

nosso mundo.

Tekken 7

Estar em casa significa passar mais tempo com quem mais nos é querido. Porém, as 

relações nem sempre funcionam bem e por isso é que deixo aqui a sugestão de disputares 

com o teu irmão e família o trono da casa ao ritmo de Tekken 7. É um jogo altamente 

divertido que vai trazer muita fúria e gargalhadas aos teus serões de sofá.

Dreams

Estar parado força-nos a pensar mais e por vezes a consequência  desses  pensamentos  leva-

nos a ser mais criativos. E criatividade é tudo o que precisamos num momento como este, 

para nos mantermos mais estáveis mentalmente gerando assim boa energia. Dreams é um 

jogo que está a um ótimo preço e que pode desenvolver o teu lado mais artístico caso lhe 

dês uma oportunidade, e nada melhor que esta altura para fazeres o teste! 
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Críticos de The Last of Us Part 2 não percebem Pearl Jam, Aníbal Gonçalves

https://pt.ign.com/the-last-of-us-part-ii/88459/editorial/criticos-de-the-last-of-us-part-2-

nao-percebem-pearl-jam

Fortnite, o maior crossover da história do entretenimento, André Henriques

https://pt.ign.com/fortnite/93935/editorial/fortnite-o-maior-crossover-da-historia-do-

entretenimento

Morte: a última barreira dos videojogos?, Duarte Pedreño

https://glitcheffect.com/2020/04/23/morte-a-ultima-barreira-dos-videojogos/

Into a Dream, Vanessa Dias

https://glitcheffect.com/2020/08/12/into-a-dream-glitch-review/

O Papel do Crítico na Era Digital, João Canelo

https://glitcheffect.com/2020/10/01/o-papel-do-critico-na-era-digital/

Na Minha Cama Com Ela: Trilogia Dragon Quest, André Pereira

https://glitcheffect.com/2020/02/19/na-minha-cama-com-ela-redux/

PlayStation 5: O Nascimento de Um Novo Ícone, David Fialho

https://echoboomer.pt/analise-playstation-5-o-nascimento-de-um-novo-icone/

Fórmula Nintendo | Perfeição na Reinvenção, Bruno Vieira

https://squared-potato.pt/jogos/formula-nintendo-perfeicao-na-reinvencao/

Lies Beneath, Bruno Dores

https://squared-potato.pt/destaque/lies-beneath-um-dos-jogos-vr-mais-assustadores-que-

ja-joguei/

Ori and The Will of The Wisps, Diogo Lopes

https://squared-potato.pt/jogos/ori-and-the-will-of-the-wisps-a-arte-luminosa/

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Diogo Ventura

https://squared-potato.pt/jogos/crash-bandicoot-4-analise/

Xbox: 10 motivos para adquirires uma consola da Microsoft!, Igor Gonçalves

https://squared-potato.pt/jogos/microsoft-10-motivos-para-adquirir-xbox/



242

Videojogos em Português: Game TV, o programa de videojogos do Brasil,

Miguel Costa

https://squared-potato.pt/jogos/videojogos-em-portugues-game-tv/

Odisseia de Um Bit | Game & Watch: Quando as Calculadoras Viraram Videojogo,

João Teotónio

https://squared-potato.pt/jogos/5-odisseia-de-um-bit-game-watch-quando-as-

calculadoras-viraram-videojogos/

Jogos Musou São Bons, e Vou Explicar Porquê!, Paulo Naressi

https://squared-potato.pt/jogos/jogos-musou-sao-bons-e-vou-explicar-porque/

16 Videojogos para Despertar o Ecologista em Ti, Sofia Martins

https://squared-potato.pt/jogos/videojogos-para-despertar-o-ecologista-em-ti/

The Long Dark, Joana Sousa

https://squared-potato.pt/jogos/the-long-dark-analise/

The Last of Us Part II, André Santos

https://www.futurebehind.com/analise-the-last-of-us-parte-ii/

Outsider: Depois da Vida, Andreia Mendes

https://proximonivel.pt/analise-outsider-depois-da-vida/

Hyper Light Drifter: Sozinho na Introspecção, Nuno Marques

https://rubberchickengames.com/2020/10/09/hyper-light-drifter-sozinho-na-

introspeccao/

Twin Mirror, Marco Fresco

https://canoticias.pt/twin-mirror-xbox-one-analise-gaming/

TT Isle of Man 2, Pedro Loureiro

https://canoticias.pt/tt-isle-of-man-2-analise-gaming/

Pikmin 3 Deluxe, António Moura

https://canoticias.pt/pikmin-3-deluxe-nintendo-switch-analise-gaming/
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Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Guilherme Teixeira

https://canoticias.pt/crash-bandicoot-4-its-about-time-playstation-4-analise-gaming/

The Longing é um jogo que valoriza a vossa paciência, Filipe Urriça

https://pt.videogamer.com/artigos/the-longing-e-um-jogo-que-valoriza-a-paciencia

Stories Untold, Joana Maltez

https://www.meusjogos.pt/2020/01/stories-untold.html

A História em The Last of Us Part II, Telmo Couto

https://www.meusjogos.pt/2020/06/opiniao-last-of-us-part-ii.html

Gears Tactics, Patrício Santos

https://www.meusjogos.pt/2020/04/gears-tactics.html

Trials of Mana, Nuno Mendes

https://www.meusjogos.pt/2020/05/trials-of-mana.html

Hades, Bruno Santos

https://www.meusjogos.pt/2020/09/hades.html

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Pedro Almeida

https://www.meusjogos.pt/2020/10/crash-bandicoot-4-its-about-time.html

Langrisser I & II, Ivo Silva

https://www.meusjogos.pt/2020/03/langrisser-1-and-2.html

When the Past Was Around, Jorge Salgado

https://www.meusjogos.pt/2020/12/when-past-was-around.html

Cyberpunk 2077, Nuno Mendes

https://salaodejogos.net/analise-cyberpunk-2077/

Animal Crossing: New Horizons, Rui Gonçalves

https://salaodejogos.net/analise-animal-crossing-new-horizons/

Transformers: Hoje, ontem e amanhã, Pedro Moreira Dias

https://salaodejogos.net/transformers-hoje-ontem-e-amanha/
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Dreams, Élio Salsinha

https://salaodejogos.net/analise-dreams/

Final Fantasy VII Remake, Rafael Pereira

https://hyped.gg/article/an%C3%A1lise-final-fantasy-vii-remake

Ghost of Tsushima, João Freitas

https://hyped.gg/article/ghost-of-tsushima-analise

Ghostrunner, Gonçalo Carvalho

https://hyped.gg/article/ghostrunner-analise

Morbid: The Seven Acolytes, Ricardo Martins

https://hyped.gg/article/morbid-the-seven-acolytes-review

Obrigado Game Pass: A derradeira análise de ‘Doom Eternal’, Ulisses Domingues

https://caixadoulisses.wordpress.com/2020/12/05/obrigado-game-pass-a-derradeira-

analise-de-doom-eternal/

Okami, Cláudia Gandra

https://thepixelglitch.com/2020/10/02/okami-uma-retrospetiva/

Chicken Police, Isac Novo

https://thepixelglitch.com/2020/11/26/chicken-police-analise/

Traffix, João Pires

https://thepixelglitch.com/2020/12/23/traffix-analise/

When The Past Was Around, Pedro Costa

https://thepixelglitch.com/2020/12/16/when-the-past-was-around-analise/

Disco Elysium – Um homicídio misterioso numa cidade melancólica, Tiago Marques

https://thepixelglitch.com/2020/10/16/disco-elysium-um-homicidio-misterioso-numa-

cidade-melancolica/

Sakuna: Of Rice and Ruin, Ana Costa

https://thepixelglitch.com/2020/11/30/sakuna-of-rice-and-ruin-analise/
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Afinal, o que significa ser considerado Jogo do Ano?, Pedro Simões

https://pixelglitch.pt/2020/12/09/afinal-o-que-significa-ser-considerado-o-jogo-do-ano/

Duração de um videojogo – Queremos jogos com 80 horas de conteúdo?, 

Gonçalo Cardoso

https://sidequest.pt/2020/06/30/duracao-de-um-videojogo-queremos-jogos-com-80-

horas-de-conteudo/

Xbox Series – A perspectiva de um jogador de PlayStation, Alexandre Antunes

https://sidequest.pt/2021/01/26/xbox-series-a-perspectiva-de-um-jogador-de-playstation/

Co-op no sofá, procurar agulhas no palheiro, Rui Martins

https://sidequest.pt/2021/02/04/co-op-no-sofa-procurar-agulhas-no-palheiro/

O efeito da pandemia na indústria dos videojogos. Novas oportunidades ou estúdios em a

puros?, Rui Parreira

Kingdom Hearts e os Videojogos, Carlos Duarte

Resident Evil 3: Remake, Filipe Carvalho

https://opinionseed.wordpress.com/2020/04/14/resident-evil-3-remake/

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Francisco Xavier

http://www.moshbit.pt/2020/10/14/analise-crash-bandicoot-4-its-about-time/

Quarentando pelo Mundo: Nova Iorque, Filipe Silva

http://www.moshbit.pt/2020/04/23/quarentenando-pelo-mundo-nova-iorque/

Super Mario 3D All-Stars, Martina Silvestre

http://www.moshbit.pt/2020/09/28/analise-super-mario-3d-all-stars/

Cook, Serve, Delicious! 3?!, Nicole Concha

http://www.moshbit.pt/2020/11/24/analise-cook-serve-delicious-3/

Dias de Quarentena, Equipa

https://portugalgamers.pt/dias-de-quarentena-as-escolhas-da-equipa/



Sobre o GLITCH EFFECT

Fundado em 2015, o GLITCH EFFECT é um coletivo que nasceu com o objetivo de 
criar um “glitch” no panorama nacional de jornalismo de videojogos.

Há seis anos a comunicar de forma disruptiva, o GLITCH disponibiliza conteúdos 
bem conhecidos do público, mas com um novo olhar: antevisões, análises, artigos 
de opinião, especiais, reportagens e artigos de investigação, todos desenvolvidos a 
partir de uma perspetiva única e diferenciadora. Adicionalmente, é ainda casa do 

GLITCH PODCASTS, um podcast semanal que discute os temas que marcam a 
indústria dos videojogos, num tom desafiador, divertido e descontraído.

A equipa do GLITCH EFFECT é composta por ex-jornalistas e críticos da área dos 
videojogos, cada um com um background distinto e gostos diferenciados. Todos 
eles estão ligados a projetos criativos – que vão do cinema à música e ao próprio 
gaming – e, diferenças à parte, partilham um denominador comum: são gamers.

O GLITCH EFFECT orgulha-se de ser 100% independente.
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CRÍTICA E JORNALISMO 
DE VIDEOJOGOS 2020

Com a colaboração de vários sites de renome a nível nacional,
a presente coletânea procura evidenciar a produção de conteúdos 

e de comunicação em Portugal na área dos videojogos. 

A coletânea foca-se em artigos publicados durante  o ano de 2020, 
que se dividem por peças de opinião e análises a alguns dos 

maiores lançamentos do ano acima indicado.

A presente edição foi organizada pelo GLITCH EFFECT.
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Fundado em 2015, o GLITCH EFFECT é um coletivo que nasceu 
com o objetivo de criar um “glitch” no panorama nacional de 
jornalismo de videojogos.

Há seis anos a comunicar de forma disruptiva, o GLITCH 
disponibiliza conteúdos bem conhecidos do público, mas com 
um novo olhar

O GLITCH EFFECT orgulha-se de ser 100% independente.


