
CAROS COLEGAS, AMIGOS E SERES DE OUTROS MUNDOS,

 Entramos no 4º ano de vida do Sci-Fi Lx e tem sido uma viagem fantástica que não 
seria possível sem a vossa ajuda.

 Embora possam notar algum silêncio da nossa parte, a verdade é que estamos a 
terminar um processo de profundas reformas internas para que vos possamos apresentar um 
projecto mais sólido, com mais qualidade e diversidade.

 Após este período de borbulhantes actividades internas, preparem-se para muitas 
novidades, surpresas e actividades nunca antes vistas neste território que habitamos!

 Mas, antes de vos apresentarmos o que temos preparado, gostaríamos de rever o 
último ano convosco: 

 Tivemos um evento fantástico em Julho, que, quando chegou ao fim, nos trouxe novas 
forças para redesenhar e reformar este projecto, esta organização que tanto se preocupa 
com esta comunidade e com a prosperidade da Ficção Científica.
 Participámos em múltiplos eventos e em acções colaborativas de promoção e difusão 
da Ficção Científica, das quais se destacam as seguintes:
 @Fórum Fantástico;
 @Mensageiros das Estrelas;
 @Eurocon em Barcelona.
 Continuamos a esforçar-nos para vos trazer actividades que estimulem o encontro,          
debate e partilha de conhecimentos e opiniões, pelo que, criámos para vocês tertúlias 
mensais co-organizadas com a @Imaginauta (a próxima decorre já no dia 30/03/2017).
 Estreitámos relações com os actuais parceiros e construímos novas alianças 
intergalácticas para vos trazer um Sci-Fi Lx cada vez melhor.
Ainda que possa parecer que nos esquecemos de vocês, temos vindo a trabalhar muito 
para que, aquilo que tem sido um projecto nos últimos quatro anos, se torne finalmente na 
organização com que temos vindo a sonhar.

 Ainda que possa parecer que nos esquecemos de vocês, temos vindo a trabalhar 
muito para que, aquilo que tem sido um projecto nos últimos quatro anos, se torne finalmente 
na organização com que temos vindo a sonhar.
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Assim, podemos já fazer-vos chegar algumas das nossas novidades para 2017:

 Podemos desde já confirmar que este ano, o Sci-Fi Lx 2017, irá decorrer nos dias 15 
e 16 de Julho, no Instituto Superior Técnico (Alameda). Como sempre, a entrada será livre!
 Em colaboração com a @H-Alt, vamos lançar um concurso para uma Antologia de 
Banda Desenhada de Ficção Científica (o regulamento será divulgado dentro de poucos 
dias), que esperamos ser um incentivo à vossa imaginação e poderes criativos.
 Quanto à comunicação e imagem do Sci-Fi Lx, temos vindo a trabalhar estreitamente 
com uma série de profissionais especializados para vos trazer uma comunicação cada vez 
mais activa e impactante e uma nova imagem visual.

 Dado que nos temos vindo a esforçar por concretizar os vossos pedidos, dentro das 
nossas capacidades, pedimos-vos que não hesitem em nos fazer chegar as vossas ideias e 
propostas, para que, em conjunto, consigamos tornar a Ficção Científica numa realidade 
cada vez mais impactante!

 Para terminar, gostaríamos de agradecer, humildemente, a todos aqueles que têm 
vindo a trabalhar connosco e nos têm ajudado a crescer ao longo destes últimos quatro anos. 
Sem a vossa ajuda, não teria sido possível concretizar o nosso sonho.

Muito obrigado!
André Silva
Tomás Agostinho
(Directores do Sci-Fi Lx)
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