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É verdade, caros amigos. Conforme noticiámos no site da philos, em 
18 de abril passado perdemos o nosso sócio António Sílvio Lemos  
de Oliveira. 
Não perdemos apenas um dos sócios fundadores da philos. Perdemos um 
companheiro, um ombro amigo, um líder, uma referência insubstituível: 
perdemos uma parte de nós.
Tinha 66 anos e esta foi, de todas as batalhas importantes da sua vida, a 
única que não conseguiu vencer: desde há menos de um ano que lutava 
contra uma doença oncológica que, apesar da força e da coragem com 
que a enfrentou, viu avançar dia após dia, mês após mês, inexoravelmente.
A esse propósito, quero aqui deixar pública homenagem ao Instituo 
Português de Oncologia do Porto e à equipa médica que o acompanhou, 
em particular, a Dra. Joaquina Maurício, o Dr. Germano Cardoso, o Dr. 
Vasco Luís Louro e a Dra. Ana Paiva – pelos inexcedíveis cuidados que 
lhe permitiram usufruir, até ao último momento, da dignidade sem a 
qual, para ele, a vida não fazia sentido:
Navegar é preciso; viver não é preciso - foram, não por acaso, palavras da 
Roma Antiga invocadas por Fernando Pessoa que o Sílvio recordou nos 
dias que antecederam a sua despedida.

Neste momento de imensa dor, quero agradecer a todos, clientes, 
colaboradores e amigos, a solidariedade manifestada e expressões de 
amizade que nos têm feito chegar.

Desde que criámos a philos, a preocupação central de Sílvio Oliveira foi, 
sempre, a de desenvolver uma empresa capaz de se afirmar e reger por 
princípios de ética e de justiça, mesmo que isso implicasse “amargos de 
boca” e reações de incompreensão que, apesar de injustas e, por vezes, 
dolorosas, ele procurava desvalorizar, porque, como então dizia, “nada 
que se aprende pela emoção se desaprende pela razão...”
Salvaguardar tanto os interesses dos seus clientes como os postos de 
trabalho dos seus colaboradores foi, sempre, o objetivo de que nada o 
fez desviar-se.
Esse mesmo objetivo é agora partilhado pelo Vitor Silva e pela Paula 
Pires que, na qualidade de Sócios Gerentes da philos, comigo herdam 
a tarefa de prosseguir o caminho traçado, mantendo e expandindo o 
prestígio da nossa empresa – tarefa, essa sim, que constituirá, por si só, 
a maior homenagem que poderemos prestar à memória do nosso sócio 
fundador, e a única que o faria feliz.

A terminar, quero enviar a todos, da parte dele, um último grande abraço.

It’s true, my dear friends. As we reported on the philos site on 18 April 
this year, we lost our partner António Sílvio Lemos de Oliveira. 
We not only lost one of the founding partners of philos. We lost a 
companion, a friendly shoulder, a leader, an irreplaceable reference: we 
lost a part of us.
He was 66 years old and this was, of all the important battles of his life, 
the only one he failed to win. For less than one year he had been battling 
an oncological disease that, despite the strength and courage he tackled 
it, inexorably advanced day after day, month after month.
In this regard, I want to pay public homage here to the Portuguese 
Institute of Oncology of Porto and the medical team that cared for him, 
in particular, Dr. Joaquina Maurício, Dr. Germano Cardoso, Dr. Vasco 
Luís Louro and Dr. Ana Paiva – for the unsurpassable care that allowed 
him to enjoy, until the last moment, the dignity without which life had 
no meaning for him:
Navigating is necessary; living is not necessary - were, not coincidentally, 
the words of Ancient Rome invoked by Fernando Pessoa that Sílvio 
recalled in the days leading up to his farewell.

At this time of immense pain, I want to thank you all, customers, 
employees, freelance partners and friends, for the solidarity shown and 
expressions of friendship that you have sent us.

The main concern of Sílvio Oliveira since we created philos has always 
been to develop a company able to assert itself and be governed by 
principles of ethics and justice, even if that meant “swallowing bitter pills” 
and reactions of incomprehension that, despite unfair and sometimes 
painful, he sought to devalue because, as he said then, “nothing that is 
learnt by emotion is unlearnt by reason ...”
His unswerving objective that nothing could deflect him from was to 
safeguard both the interests of customers and the jobs of the company’s 
employees.
That same purpose is now shared by Vitor Silva and Paula Pires, in 
the capacity of managing partners of philos, who have inherited with 
me the task of continuing along the path marked out, maintaining 
and expanding the prestige of our company – a task that will, in itself, 
constitute the greatest tribute we can pay to the memory of our founding 
partner, and it will be the one that would make him happy.

Allow me to send to all of you, on behalf of Sílvio, one last hearty embrace.

A PHILOS ESTÁ DE LUTO
PHILOS IS IN MOURNING

Margarida Fonseca e Silva
Sócia Gerente :: Managing Partner

margarida2fonseca@sapo.pt
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Não deixar para amanhã  
o que se pode fazer hoje 

Don’t leave for tomorrow  
what you can do today

Em outubro de 2000, quando, pela primeira vez, se me abriram as portas da philos, estava longe de 
adivinhar naquilo que, para mim, se iria tornar: uma lição e uma missão de vida.

Hoje, assino este artigo e vou fazê-lo com rigor, tentando respeitar a limitação de espaço e, sobretudo, não 
incorrendo em elogios que o nosso Sílvio Oliveira dispensaria e detestaria; antes farei um exercício que 
com ele aprendi: “olhar para o lado cheio do copo”.

Durante quase catorze anos tive o prazer e a honra de conviver de perto com um Homem que aprendi a 
conhecer, a respeitar e a admirar. 
Foram muitos os momentos de cumplicidade, muitas as jornadas de trabalho que só eram interrompidas 
por força de os dias serem curtos perante tamanha capacidade que tínhamos, para, ao fim de 10 horas de 
planos, discussões, concordâncias e discordâncias, sentirmos que estávamos a meio da conversa! Se vou ter 
saudades? Muitas. “Mas, a vida é assim e temos de agir com naturalidade” —  é outra frase simples deste 
meu amigo que ecoará como mais uma lição na minha memória. 

Treze de abril é uma data que não vou esquecer. A meio da tarde o telefone toca e, do outro lado, Sílvio 
Oliveira. Com uma voz estoicamente firme e sempre com pragmatismo, trocamos breves impressões da 
vida e do trabalho. Uma frase acertou-me em cheio: “Vitor, nunca deixar para amanhã o que se pode fazer 
hoje”. Assim fiz: deitei mãos à obra e cumpri uma promessa à minha filha, adiada há mais de dois anos, de 
um dia a levar a ver um jogo de futebol. Contra a corrente do meu pensamento e da minha forma de estar 
(evitar gastos supérfluos) decidi, num ápice, que haveria de cumprir essa promessa – para mim ir ver um 
jogo de futebol implica fazer 650 Km…. Foi no domingo seguinte que a cumpri e valeu cada cêntimo gasto. 
O sorriso da minha filha e a memória que construímos, valeu tudo! Nestes dois meses, muitas coisas já fiz 
que estavam pendentes por este ou aquele motivo — esses sim supérfluos, concluí eu…

A dezasseis de abril, tive a oportunidade de falar uma última vez com o Sílvio e dar-lhe conta de que já 
estava a seguir o seu conselho: bilhetes comprados e promessa a cumprir nos próximos dias. Trocámos 
largos minutos de conversa e dei-lhe um abraço antes de sair. Não o último, porque continuarei e 
continuaremos, aqui na philos, a abraçá-lo, enquanto soubermos navegar na árdua, mas orgulhosamente 
gratificante, tarefa de prosseguir, com ética e rigor, o caminho traçado.

Obrigado, Amigo Sílvio!

In October 2000 when, for the first time, the doors of philos opened for me, I would have never guessed 
what turned into a lesson and a life mission for me.

Today, I write this article and I will do it accurately, trying to respect the limitation of space and, above all, 
not giving the compliments that our Silvio Oliveira would dispense with and hate anyway. Rather, I will 
do an exercise I learned from him: “look at the cup as half full.” 

For almost fourteen years I had the pleasure and honour of interacting closely with a man I learned to 
know, respect and admire.
There were many moments of complicity, many hours of work that were interrupted only by virtue of 
the days being short compared to the great working capacity we had, so much so that after 10 hours of 
plans, discussions, agreements and disagreements, we would feel that we were still in the middle of the 
conversation! Am I going to miss him? Yes, a lot. “But that’s life and we have to act naturally,” – which was 
another simple phrase of my friend that will echo as another lesson for my memory.

The thirteen of April is a date I will not forget. In the afternoon the phone rang and on the other end was 
Sílvio Oliveira. With a stoically firm voice, always pragmatic, we exchanged brief impressions of life and 
work. He said something that struck me to the core: “Vitor, never put off until tomorrow what you can do 
today.” So that’s what I did: I got to work and fulfilled a promise I had made to my daughter, which had 
been put on ice for over two years. So, I took her to watch a football match. Against the way I thought and 
how I lived my life (avoid wasteful spending) I instantly decided I would make good that promise - for me 
to go and watch a football match entails making a round trip of 650 km. The following Sunday I kept my 
promise and it was worth every penny spent. My daughter’s smile and the memory of our time together 
was well worth it! In the last two months I have done many things that were pending for this reason or 
that – and these reasons were superfluous, so I have concluded. 

On the sixteenth of April I had the opportunity to speak one last time with Sílvio and I told him that I 
was already following his advice: tickets bought and promise to be kept in the coming days. We talked 
for several minutes and I gave him a hug before leaving. Not the last one, because I will continue and we 
will continue, here in philos, to embrace him, while we know how to navigate the arduous but proudly 
rewarding task of continuing on the defined path, with ethics and consistency.

Thank you my friend, Sílvio!n

Sílvio Oliveira



6 magazinephilosa
|  JUNHO 2014 JUNE  |

Questões da Qualidade a Quality Issues

Quando vim para a philos, mesmo na viragem do milénio (já lá vão 
uns bons anitos…) a philos já era internacionalmente reconhecida 
pelos seus padrões exigentes de qualidade. Lembro-me ainda 
que bem nos sabia quando, com alguma frequência, recebíamos 
mensagens e telefonemas de clientes longínquos a dizerem-nos: “You 
are wonderful!” – por ridículo que pareça, vocês sabem como estas 
coisas nos fazem bem ao ego… 
E naqueles tempos, então, em que, por falta de profissionais de 
tradução qualificados, tínhamos tantas vezes que fazer serões 
prolongados, com uma molhada de folhas ao lado (sim, sim, resmas 
de papel impresso…) para traduzir, e o tempo a passar com uma 
velocidade que, bem: muitos dos que me leem ainda são desse tempo, 
nem preciso de falar-vos do que era o “estresse”, como dizem os nossos 
colegas do Brasil…

Recordo-me bem da implementação das nossas conhecidas Fichas de 
Controlo de Qualidade. Internamente, na philos, não foi coisa que 
nos surpreendesse particularmente, e porquê? Os grandes clientes 
internacionais já há algum tempo nos aplicavam tabelas idênticas 
e estávamos habituados a ver o nosso trabalho avaliado e a ter que 
justificar as nossas opções sempre que os clientes levantavam dúvidas. 
Mas era frequente o Sr. Sílvio contar-nos comentários perentórios 
que lhe faziam sobre a avaliação da qualidade duma tradução, por 
exemplo: “A qualidade duma tradução é impossível de avaliar, 
porque é sempre muito subjetiva!” Comentários de tradutores pouco 
experientes… - pensarão vocês. Infelizmente, eram ditos, por vezes, 
por responsáveis do mundo da tradução.

Só em anos recentes, quando a philos recebeu a visita das entidades 
certificadoras para obtenção da ISO 9001 e da EN 15038, me 
apercebi verdadeiramente dos avançados métodos de trabalho da 
nossa empresa. Como disseram os técnicos: “Praticamente, vocês 
têm tudo já feito!” E, ainda, a surpresa que manifestaram e a forma 
como elogiaram outros aspetos da organização da empresa, como, 
por exemplo, o facto de os aumentos salariais serem feitos em 
percentagem decrescente relativamente ao nível salarial, isto é, a 
percentagem de aumento é sempre superior para os níveis salariais 
inferiores. Como nunca trabalhei noutra empresa, nunca me tinha 
apercebido da importância daquilo que o Sr. Sílvio chamava “a nossa 
cultura de empresa” – uma cultura, compreendi então, que estava, em 
termos de organização e regalias, ao nível das melhores empresas.

Agora que, também eu, desempenho na philos uma função de grande 
responsabilidade, compreendo e avalio um “poucochinho” do que 
terão sido as dificuldades enfrentadas e vencidas para que, hoje, nos 
seja possível ter “as mesas bem arrumadas”, como o Sr. Sílvio gostava.

Que pena tenho de nunca ter tido a coragem de lhe dizer: 
You are wonderful!

When I came to philos, right at the turn of the millennium (that’s a 
good few years ago now) philos was already internationally renowned 
for its demanding quality standards. I still remember how good it 
fell when we quite frequently received messages and phone calls from 
distant customers telling us: “You are wonderful!” Although it may 
seem ridiculous, you know how these things give our ego a good 
massage.
And in those times we often had to work long into the night, due 
to a lack of qualified translation professionals, with a pile of pages 
beside us (yes, yes, reams of printed paper ...) to translate, and time 
marching on at great speed. Well, many of you reading are still 
from that time, and I don’t even have to tell you about the stressful 
situations we had to deal with.

I remember well the implementation of our well-known Quality 
Assurance Files. It wasn’t something that really surprised us here 
internally in philos. And why? Large international customers had 
been using identical tables with us and we were used to seeing our 
work being assessed and having to justify our choices whenever 
customers raised doubts.
But Senhor Sílvio often told us peremptory comments some people 
made to him about the assessment of the quality of a translation, for 
example: “The quality of a translation is impossible to assess because 
it is always very subjective.” These would be the comments of not very 
experience translators, you might think. Unfortunately, they were 
sometimes said by managers of the world of translation.

Only in recent years, when philos was visited by the certification 
bodies to obtain the ISO 9001 and EN 15038 standards, did I 
realize the real advance in the working methods of our company. As 
the certification personnel said: “You have already done virtually 
everything.” They also expressed surprise and praised other aspects 
of the organisation of the company, for example, the fact that wage 
increases are always made in a decreasing percentage relative to the 
salary brackets, i.e. the rate of increase is always higher for the lower 
wage brackets. As I have never worked for another company, I never 
realized the importance of what Senhor Sílvio called “our company 
culture” - a culture, I then understood, that was at the level of the 
best companies in terms of organisation and benefits.

Now that I too hold a role of great responsibility in philos, do 
I understand and evaluate a “little bit” what would have been the 
difficulties faced and overcome to ensure that it is possible today to 
have “the tables well tidied up” as Senhor Sílvio liked.

Too bad I never had the courage to tell him: 
You are wonderful!n

You are wonderful
a Paula Pires

-Quality Manager-www.aquafalls.pt

http://http://www.aquafalls.pt/
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“... da Ocidental praia lusitana” a “... from the Western lusitanian shore”

O Minho e o Gerês, em especial, foram desde sempre as paisagens 
preferidas do Sílvio, o palco dileto dos seus passeios. Mesmo nos anos em 
que vivia frente ao mar, era raro o fim de semana em que não rumava por 
esse Minho adentro, à procura do verde, de montes e vales, de sapais, de 
garças e patos selvagens, ou dos garranos do Gerês…
Um dia, achou-se a cumprir esse sonho antigo: uma velha casa, umas 
leiras de terra bem no coração do Minho, tudo voltado ao Gerês, com a 
Serra Amarela em pano de fundo. 
Desbravar matos, plantar árvores de fruta, delinear jardins, inventar 
tanques e lagos - foi uma aventura, foi a sua última grande paixão. 

Se, na philos, o Sílvio continua ao nosso lado em cada mesa de trabalho, é 
aqui que podemos partir com ele à descoberta dos ninhos dos passaritos, 
conversar com cada flor que nasce, acariciar cada fruto que amadurece…

Minho and Gerês have always been the preferred landscapes of Sílvio, the 
beloved stage for his walks. Even in the years when he lived beside the 
sea, a weekend when he was not headed for that inland Minho was rare, 
looking for the green, the hills and valleys, the marshes, herons and wild 
ducks or Gerês ponies.
One day he found he was fulfilling that old dream: an old house, a bit of 
land right in the heart of Minho, all facing Gerês, with the Serra Amarela 
hills as the backdrop.
Clearing wild vegetation, planting fruit trees, marking out gardens, 
inventing tanks and lakes - it was an adventure, it was his last great passion.

If Sílvio continues beside us at every desk in philos, then it is here that we 
can go with him to discover birds’ nests, talk to each flower that grows, 
and caress each fruit that ripens...n

* Luís de Camões (1524-1580)

Com a Serra Amarela em pano de fundo
a Margarida Fonseca e Silva

Serra Amarela as a backdrop
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Carlos Castilho Pais 
[professor universitário :: university professor]

In Portuguese
Em português

 Esta crónica é especial. É assim que a desejo. A philos conta 
20 anos de existência e este MAGAZINE é o número cinquenta. 
MAS, o mais importante é o meu desejo de me juntar a todos na 
homenagem a António Sívio Lemos de Oliveira. Queria para o Sílvio 
as palavras mais justas, as palavras que merece, as palavras que, na 
minha mente, me têm acompanhado a partir do momento em que 
soube do triste acontecimento. Há largos anos que o MAGAZINE 
da philos me acolhe nas suas páginas. E nunca pensei ter um dia 
de escrever esta crónica. Também por isso, ela é especial. Assim as 
minhas palavras correspondam aos meus sentimentos e à verdade, 
correspondência que, sempre, mas sobretudo agora, me norteou e 
norteia.
 Ao Sílvio (e também à Margarida) devo a escrita destas 
crónicas. Neste facto deve compreender-se o alicerce das minhas 
palavras de homenagem ao Sílvio. No convite que recebi há largos 
anos, descortinei a visão de um homem da tradução em Portugal. 
Uma visão que abrangia dois aspetos. Em primeiro lugar, o Sílvio 
demonstrava que era necessário ligar a prática da tradução à 
investigação na área dos Estudos de Tradução. Podia não ter sido 
eu o alvo desta visão do Sílvio, nem isso interessa agora. No convite 
que me dirigiu e na longa existência destas crónicas estão as provas 
da visão do Sílvio e da sua concretização. O segundo aspeto deve 
relacionar-se com as responsabilidades do Sílvio na empresa que 
criou e desenvolveu. Enquanto gestor da área da tradução, o Sílvio 
compreendeu que a ligação acima enunciada constituía também uma 
mais-valia para a sua empresa. Explicados estes aspetos, resta-me 
agradecer ao Sílvio.
 A natureza destas crónicas, os temas abordados – um 
balanço que pode ser feito agora – devem ser lembrados neste 
momento de homenagem; para referir que nunca o Sílvio me 
colocou qualquer limitação temática ou alterou qualquer palavra 
destas crónicas. A minha liberdade foi sempre total. Sou, portanto, 
testemunha fidedigna do modo como, para o Sílvio, devia funcionar 
a ligação da prática da tradução com a investigação na área dos 
Estudos de Tradução. Ligação, sim, mas em plena autonomia. Caro 
Sílvio, isto para mim é de uma enorme importância. Deixo-te, aqui, 
o meu obrigado, por isso.
 O trajeto de um homem assim pela vida não pode passar 
despercebido. A philos continua em boas mãos, a essas mãos compete 
seguir o teu legado mais de perto. Dessa forma, cumpre-se o teu 
legado. Mas, estou certo que na História da Tradução em Portugal, 
que um dia se escrever, o teu nome não ficará esquecido. De pouco te 
interessa o facto, eu sei, que fazias tudo não em função de ti, mas em 
função dos valores em que acreditavas. Esta é a maneira que tenho 
de te dizer obrigado: farei tudo, nos dias que me restem e em que 
continuarei neste vale de sofrimentos, agravados com a tua partida, 
para divulgar o teu legado.
 Comungávamos de tanta coisa! Referir isso, aqui, agora, 
seria falar de mim. É de ti que importa falar. A nova geração de 
tradutores devia conhecer-te. Como resultado do teu legado, da 
tua visão, do ser humano que foste, acalento a ideia de um dia ver 
concretizada a instauração de uma bolsa de estudos com o teu 
nome, que sirva de apoio a um estudante de tradução carenciado no 
pagamento das suas propinas. É isto um desafio para todos aqueles 
que te homenageiam. E como gostavas de desafios!
 Resta-me dizer-te: adeus, amigo!

 This chronicle is special. That’s how I want it to be. philos 
counts 20 years of existence and the MAGAZINE has reached 
edition number fifty. BUT, the most important aspect is my desire to 
join the others in paying tribute to António Sílvio Lemos de Oliveira. 
I wanted the fairest words for Sílvio, the words he deserves, the words 
that have been in my mind from the moment I learned the sad news. 
The philos MAGAZINE has welcomed me on its pages for many 
years. And I never thought that I would have to write this chronicle 
one day. This is also why it is special. My words match my feelings 
and the truth, a fact that has always, and especially now, steered me 
and guides me.
 I owe the authorship of these chronicles to Sílvio (and also 
Margarida). It must be stated that this fact forms the foundation 
of my words of tribute to Sílvio. In the invitation I received many 
years ago, I unveiled the vision of a man of translation in Portugal. 
A vision that encompassed two aspects. Firstly, Sílvio showed that 
it was necessary to connect the practice of translation to research in 
the field of translation studies. I may not have been the object of this 
vision of Sílvio, nor does it matter now. The invitation extended to 
me and the long existence of these chronicles are proof of the vision 
of Sílvio and its implementation. The second aspect must relate to 
the responsibilities of Sílvio in the company that he created and 
developed. As a manager of the area of translation, Sílvio realized 
that the above-referred connection also constituted an asset for his 
company. Now that this has been explained, it just remains for me to 
thank Sílvio.
 The nature of these chronicles, the topics discussed - a 
summary that can now be done - should be recalled at this time of 
paying tribute to Sílvio. I must state that Sílvio never placed any 
restriction on the topic to be addressed or changed any word of these 
chronicles. I always had total freedom. I am, therefore, a credible 
witness as to how Sílvio thought the connection between the practice 
of translation and research in the field of Translation Studies should 
work. There should be a connection, but full autonomy. Dear Sílvio, 
this is very important to me. I hereby state my thanks for this.
 The journey of a man like that through life cannot go 
unnoticed. philos continues in good hands, those hands are now 
responsible for following your legacy closely. That is your legacy. But 
I am certain that your name will not be forgotten in the history of 
translation in Portugal that will be written one day. I know that this 
fact would be of little interest to you, as you did everything not for 
yourself but according to the values you believed in. This is the way 
I say thank you to you: I will do everything in the days remaining of 
me and continuing in this suffering compounded by your departure, 
to disseminate your legacy.
  We shared so much! Stating this here, now, would be 
talking about me. We are here to talk about you. The new generation 
of translators should know about you. As a result of your legacy, 
your vision, the human being you were, I cherish the idea of one day 
seeing the establishment of a scholarship in your name, which serves 
to support the payment of the fees of a translation student in need. 
This is a challenge for all those who honour you. And how you liked 
challenges!
 All that’s left for me to say is farewell, friend!n 
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aGosta de flores? 

Are you a flower fan?

Nós somos quais borboletas
que esvoaçam um dia
e pensam que é para sempre.

We are like butterflies
who flutter for a day
and think it is forever. 
Carl Sagann
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Temos ofertas para as 3 primeiras respostas certas!
We have gifts for the first 3 people to send in correct answers!
Nota/Note:  
A participação está vedada aos colaboradores internos da Philos e seus familiares.
Philos’ in-house team and their family members are not allowed to participate.

Na última edição, foram dez as respostas corretas: “Titã Atlas - 5º Avenida, Nova Iorque”. 
PARABÉNS!

In the previous edition we received ten correct answers:  “Atlas Titan 5th avenue ny”. 
WELL DONE!n

Sempre presente nas edições mais recentes do nosso magazine, 
já ilustrou alguns dos nossos artigos. Sabe a que nos referimos?

We have its name in every recent philos magazine and it has 
already illustrated some of our texts. Do you know what are 
we referring to?n
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a Dom Biralbo da Porta do Olival

Tenho saudades…
I miss…

Já lá vão quase seis anos que cheguei às Leiras… com os meus três mesitos 
de idade, recém-saído do berço, ainda periclitante nas minhas pernocas. 
Bem, amigos: vocês nem imaginam o que foi chegar aqui, campos abertos 
à minha frente, um mundo de cheiros e sensações desconhecidas! Que 
pequenino me sentia eu ao lado daquele meu dono imponente, para 
mim um ser gigante… Confesso-vos que, a princípio, me sentia algo 
receoso e, sempre que podia, refugiava-me junto da minha dona. Mas, 
bem depressa, foi ele quem realmente me conquistou: levava-me a 
passear e, pacientemente, ia-me ensinando todos os recantos das Leiras. 
E tantas outras coisas que ele me ensinou: a dar-lhe a patinha, a sentar-
me, a não tocar num delicioso biscoito que punha à frente do meu nariz 
e que eu só devia comer depois de ele me autorizar…

Claro que, como é próprio dos cachorrinhos, depressa me tornei um 
traquinas com uma incontrolável vontade de roer tudo o que me aparecia 
pelo caminho: sapatos e chinelos, almofadas, tapetes, telecomandos, 
porta-moedas, cadeiras do jardim… e mais não digo, porque, agora, até 
tenho vergonha desses meus desvarios infantis!
Se ele não ficava zangado comigo? Pois ficava! Ah, mas eu já tinha 
percebido que os gestos e as palavras zangadas não conseguiam esconder 
um olhar cheio de ternura e um irreprimível sorriso que ele bem tentava 
disfarçar…

E quando eu aparecia com um arranhão ou uma patita magoada? Era só 
ele dizer: - “Biralbo, vamos tratar o dói-dói”, - e eis-me todo repimpado 
no sofá enquanto ele me tratava com tanto cuidado e carinho que, às 
vezes, já me apetecia ter dói-dói todos os dias!

Tornámo-nos companheiros tão inseparáveis que até aprendi a gostar do 
“popó” para ir com ele a todo o lado. Foi assim que fui pela primeira vez 
à beira-mar. Que susto! Aquela água toda em movimento… ia fugindo 
com medo, mas ele mostrou-me como havia de fazer e, passado um 
tempo, que alegria, o que eu corria pela borda da água a desafiar o mar!
Mas o que eu gostava mesmo era quando ele passeava comigo aqui por 
estas Leiras, a ensinar-me a contornar as hortas e os jardins, a mostrar-
me os passaritos e uns bichinhos que vivem na água, os peixinhos, e 
também a Clotilde e a Lulu, dois seres esquisitos que ele me explicou 
serem tartarugas.
É disso que tenho saudades, amigos. Dos passeios que dávamos juntos e 
em que não precisávamos de falar para nos entendermos.

It’s been almost six years since I came to Leiras... aged three months, 
fresh out of the crib and still shaky on my little legs. 
Well, friends, you can’t imagine what it was like coming here - open 
fields in front of me, a world of unfamiliar smells and sensations! How 
small I felt beside my imposing owner, who seemed to be a giant in my 
eyes. I must confess that at first I felt slightly afraid and I took refuge 
near my mistress whenever I could. But, very quickly, it was the owner 
who really won me over, taking me on walks and patiently teaching 
me all the nooks and crannies of Leiras. So many other things the 
owner taught me: how to offer my paw, to sit, not to touch a delicious 
biscuit put in front of my nose and which I must only eat when given 
authorisation.

Of course, as is typical of dogs, I quickly became a nuisance with an 
uncontrollable urge to chew everything that appeared in my path: shoes 
and slippers, pillows, rugs, remote controls, purses, garden chairs and... 
I won’t say anymore now because even I am ashamed of these follies of 
my childhood!
Did the owner get angry with me? Of course! Ah, but I had already 
realized that the gestures and angry words could not hide a look full of 
tenderness and an irrepressible smile that he tried to hide.

And when I showed up with a scratch or a hurt paw? He just had to say, 
“Biralbo, let’s take care of your cut” and there I would be comfortably 
installed on the couch while he took care of me with so much care and 
affection that sometimes I felt like getting hurt every day!

We became companions so inseparable that I even learned to like the 
car so that I could go everywhere with him. That was how I went to the 
seaside for the first time. What a shock! That water was all moving about 

... I ran away scared, but he showed me what to do and, after a while, what 
fun I would have running along the water’s edge challenging the sea!
But what I really liked was when he walked with me around Leiras, 
teaching me how to go around the vegetable plots and gardens, showing 
me the birds and some animals that live in water, the fish, and also 
Clotilde and Lulu, two strange beings that he explained to me were 
turtles.
That’s what I miss, dear friends. The walks we took together, when we 
didn’t need to talk to understand each other.n



arte poética

Iludir os alarmes,
as câmaras de segurança,
a paranóia infra-vermelha.
Entrar com os pés descalços,
avançando rente ao solo,
o coração no sítio certo.
Não ter pressa, fugir só
no último segundo, nunca
pela saída de emergência.”

poetic art 

Deceive the alarms,
the security cameras,
the infrared paranoia.
Enter shoeless,
advancing close to the ground,
the heart in the right place.
Do not rush, escape only
at the last second, never
through the emergency exit. n
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* José Mário silva (n. 1972), licenciado em Biologia, enveredou pelo 

jornalismo em 1993, e encontra-se actualmente ligado à crítica literária 

(na imprensa e no seu blogue pessoal). Não obstante afirmar gostar de 

“livros grandes”, a sua ainda curta obra é sobretudo marcada pela cesura 

constante que deixa apenas as palavras necessárias para transmitir a 

pequena história de cada poema.

José Mário silva (born 1972), a Biology graduate, ventured into 

journalism in 1993, and is currently involved in literary criticism (in the 

press and his personal blog). Although he states he likes “big books”, his 

still small body of work is chiefly marked by his constant brevity that 

leaves only the words necessary to transmit the small story of each poem.

José Mário silva *
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(Re)leituras a (Re)reading

Os livros, para o Sílvio, tinham um significado que ultrapassava a sua 
simples leitura. Entrelaçavam-se com as coisas mais simples do seu 
quotidiano e adquiriam novos significados: um cão chamado Biralbo 
em memória de um dos mais marcantes personagens de Muñoz Molina; 
um caminho das Leiras logo designado de “peripato” em homenagem 
aos gregos aristotélicos, um pedaço de terreno transformado numa 
miniatura de “O Cerejal” de Tchekov, uma estante de biblioteca 
batizada de “Clube dos Poetas Mortos”, uma adega chamada 

“Bodeguita” em honra de Hemingway…

Os “Diálogos” de Platão, a “Teoria da Evolução” de Darwin, “O 
Inconsciente” de Freud, “Porque não sou cristão” de Bertrand Russel, 
foram obras da sua juventude e “livros de cabeceira” pela vida fora, 
a que vieram juntar-se as obras de Pessoa, de Agostinho da Silva, de 
Eduardo Lourenço…

Nos meses que precederam a sua partida, recordava muitas vezes 
autores preferidos como Kafka e Camus, Marguerite Duras e Nelida 
Piñon, Thomas Mann e Hermann Hesse, Alberto Moravia e Umberto 
Eco, Garcia Marques, Lawrence Durrell, Arthur Koestler, Aldous 
Huxley, Milan Kundera… ou, entre os portugueses, o Camilo e o Eça, 
Miguel Torga, sempre, Vergílio Ferreira, Cardoso Pires, Lobo Antunes, 
Mário de Carvalho, João de Melo, Saramago… mas não resistia, ainda 
e sempre, a ir ao encontro de um novo autor, como Richard Zimmler, 
em cujas páginas de “A Sentinela” se despediu, a poucos dias da partida 
definitiva, do seu grande prazer de ler.
Nos livros deixou sublinhados e apontamentos à margem, interrogações 
e exclamações, perfeitos diálogos com os autores e as suas obras. Como, 
por exemplo, em “O Banqueiro Anarquista”, de Fernando Pessoa, 
quando a personagem contesta a utilidade das chamadas “ficções 
sociais”, opinião que Sílvio compartilhava, mas a que, na boa senda da 
dialética platónica, não se eximiu de contrapor: 

“Viver sem ficções sociais é criar uma nova ficção, 
ou seja, a própria ausência de ficções”.

Books had a meaning for Sílvio that went beyond merely reading 
them. They intermingled with the simplest things of his daily life and 
acquired new meanings: a dog named Biralbo in memory of one of 
the most notable characters of Muñoz Molina; a path at Leiras soon 
designated “peripato” in honor of the Aristotelian Greeks, a piece 
of land transformed into a miniature of “The Cherry Orchard” of 
Chekhov, a shelf of the library called the “Dead Poets Society”, and a 
winery called “Bodeguita” in honour of Hemingway. 

“Dialogues” by Plato, the “Theory of Evolution” of Darwin, “The 
Unconscious Mind” of Freud, and “Why I am not a Christian” by 
Bertrand Russell were works of his youth and bedside books through 
his life, and which were joined by the works of Pessoa, Agostinho da 
Silva, Eduardo Lourenço.

In the months before leaving us, he would often recall his preferred 
authors such as Kafka and Camus, Marguerite Duras and Nelida Piñon, 
Thomas Mann and Hermann Hesse, Alberto Moravia and Umberto 

Eco, Garcia Marques, Lawrence Durrell, Arthur Koestler, Aldous 
Huxley, Milan Kundera or, among the Portuguese authors, Camilo 
and Eça, Miguel Torga, always, Vergílio Ferreira, Cardoso Pires, Lobo 
Antunes, Mário de Carvalho, João de Melo, Saramago, but he couldn’t 
ever resist discovering a new author like Richard Zimmler, saying 
goodbye to his great pleasure of reading with “The Night Watchman”, 
a few days before finally leaving us.
In books he left underlined text and notes in the margins, questions and 
exclamations, perfect dialogues with the authors and their works. How, 
for example, in “ The Anarchist Banker” by Fernando Pessoa, when the 
character challenges the usefulness of so-called “social fictions”, a view 
shared by Silvio, but in the good perspective of Platonic dialectic, he 
did not abdicate from opposing: 

“Living without social fictions is to create a new fiction, 
in other words, the very absence of fictions”.n
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“Vaidade, tudo Vaidade!” – seria, sem dúvida, com este verso de 
António Nobre que o Sílvio replicaria à homenagem que quisemos 
prestar-lhe nestas páginas. Mas pressentimos que haviam de subir-lhe 
duas lágrimas ao canto dos olhos…  
Não vamos enumerar poetas preferidos. O Sílvio era um iconoclasta 
e um amante insaciável da poesia, sobretudo da vastíssima poesia 
portuguesa, de Camões a Pessoa, dos poetas da Presença e “d’Orpheu 
futurista e tudo” como diria Almada Negreiros.
Permitimo-nos bisar um poema de Manuel Alegre divulgado, cremos 
que em 2004, no Jornal de Letras e também aqui, na edição nº 13 
deste Magazine. É um poema que o Sílvio considerava como a mais 
perfeita síntese duma geração a que pertenceu, “vencida, talvez” - diria 
ele, acrescentando, porém, - “mas bem diferente do “grupo jantante” 

dos “Vencidos da Vida”. 

Robalo grande

Vamos então pescar o robalo grande
Um pouco mais ao sul

Essa última utopia.

Afinal o poder não está
Na ponta da caneta ou da espingarda

- está sobretudo no outro lado. No outro lado.
Vamos então pescar o robalo que não há.

A vida nem com balas nem baladas.
Resta que nós somos da viagem

Procurámos outro espaço e outra forma
Outro escrever outro fazer
Na outra página do século.

Ficou talvez um rasto mais do que a ruína
Algumas imagens cintilantes

O olhar um pouco triste e sábio
Um sustenido eco

Ou talvez um rumor de camaradas
Nos campos de batalha.

Resta meu velho que não nos integrámos.
Algures podemos fumar ainda

O cigarro da fraternidade.
Ou talvez dizer com Mallarmé

Azul azul azul.

E procurar o robalo grande.
Um pouco mais ao sul. Um pouco mais ao sul.

Manuel Alegre

“Vanity, all Vanity!” – it would undoubtedly be with this verse of 
António Nobre that Sílvio would respond to the tribute we intend 
to pay him in these pages. But we feel that two tears would appear in 
the corner of his eyes.
We will not list favourite poets. Sílvio was an iconoclast and an 
insatiable lover of poetry, especially the vast pool of Portuguese 
poetry, from Camões to Pessoa, the poets of Presença and “Orpheus’ 
futurist and all”, as Almada Negreiros would say.
We allow ourselves to repeat a poem by Manuel Alegre first published 
in 2004, we believe, in Jornal de Letras, and also here in issue number 
13 of this magazine. It is a poem that Sílvio regarded as the most 
perfect summary of a generation that he belonged to, “unsuccessful, 
perhaps” - he would say, adding nonetheless, - “but quite different 
from “the dining group” of “Life’s Losers”

Big Sea Bass

Let’s go fishing for big sea bass then
A little further south

That last utopia.

Power isn’t, after all,
In the tip of pen or sword

- It is principally on the other side. On the other side.
Let’s go then and fish for the sea bass that doesn’t exist.

Life with neither bullets nor ballads.
The fact is that we are part of the journey

We have sought out a different space, a different way
Another way of writing, another way of doing

On another of the century’s pages.

Maybe a trace more than the ruins remained
Some glittering images

The slightly sad and wise look
A protracted echo

Or maybe a rumour of comrades
On the battlefields.

The fact is my old friend that we didn’t fit in.
We can still smoke, in some place,

The cigarette of fraternity.
Or maybe say with Mallarmé

Blue blue blue.

And seek out the big sea bass.
A little further south. A little further south.

Manuel Alegre
translated by Kevin Carrigy

Poemas de Vida a Lifetime Poems
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Derivações de um Guarda-Livros a Musings from a Bookworm

a Nelson Loureiro

Conversar é uma arte que admiro. Por outro lado, e por muito paradoxal 
que possa parecer, tenho uma aversão enorme a falar muito. Faltam-me a 
reflexão vagarosa e a possibilidade de voltar atrás e corrigir que a escrita 
permite. Por isso, prefiro escutar. Nas conversas que tive com o Sr. Sílvio 
(para mim, sempre senhor), houve muito que escutar, que ponderar, 
que refletir. Lembro-me distintamente de uma cujo assunto me anda a 
fervilhar no espírito há já algum tempo…
O calor estival apresentava-se na sua melhor forma, e nem a frescura 
frutada do alvarinho minhoto o apaziguava completamente (embora 
tentasse com grande alento, é certo). Discutíamos, à sombra, claro está, 
as fragilidades intrínsecas dos pensamentos políticos ditos de esquerda. 
Eu tinha dito qualquer coisa como “Não julgo que o comunismo seja 
naturalmente contra a Jaguar, desde que toda a gente tenha possibilidade 
de ter um. O que também não vejo é quem queira fazer jaguares se não 
tiver nada a ganhar com isso.” Por mais experiente, e por ter presenciado 
ao vivo as ambivalências dos teóricos partidários, ele sorriu, e discorreu 
sobre a tendência uniformizadora, que não é exatamente o mesmo 
que proporcionar um poder de escolha igualitário, dos estados que se 
intitularam socialistas, ou ainda sobre a incapacidade de renomear, de 
forma concludente e diferenciadora, aquilo a que chamam de mais-valia 
no capitalismo, quando o beneficiário seja o estado socialista.
Ora, o que me tem vindo a acossar as sinapses, neste último ano, é essa 
tendência normalizadora. Nesta Europa a tentar aguentar-se em pé 
após o estouro da bolha especulativa de grandeza em que viveu, a única 
norma que parece encontrar aplauso entre os círculos do poder é a de uma 
política alinhada à direita. E, se isso não seria de admirar em quem sempre 
se declarou como descendente dessas famílias políticas, causa espanto que 
partidos de génese social-democrata consigam renunciar à sua herança 
para se tornarem, apenas, um pouco menos direitistas que a direita.
De resto, e particularmente em Portugal*, a esquerda aparenta entreter-se 
com o processo de fragmentação a que se submete de livre vontade, com 
partidos e caricaturas de partidos a assomarem como que por geração 
espontânea. No fundo, parece querer dar razão ao acaso histórico que 
fez com que, à esquerda, se chamasse esquerda, e à direita, direita (ou 
seja, a forma como se dispunham, em França, os deputados à Assembleia 
Nacional no pós-Revolução): se o mundo é feito para a larga maioria 
de destros, os canhotos tiveram de desenvolver qualidades criativas 
superiores, para se conseguirem adaptar. Eis, portanto, aí, o fruto de 
milhões de anos de evolução, criatividade exponenciada ao limite do 
desvario: cidadãos de todo o mundo, podeis ter jaguares, só ainda não 
decidimos de que cor!

* entre os momentos em que se iniciou e terminou a escrita destas palavras, penso 
que não foi criado nenhum novo partido alinhado à esquerda, em Portugal. Mas 
não garanto...

Conversation is an art that I admire. On the one hand, and regardless of 
how paradoxical it may seem, I have a huge aversion to talking too much. 
I miss the wandering reflection and the ability to go back and make 
corrections, that writing allows. So I prefer to listen. In the conversations 
I had with Senhor Sílvio (to me, he will always be Senhor), there was a lot 
to listen to, to ponder, to reflect on. I distinctly remember one on a topic 
that had been simmering away inside me for some time now.
The summer heat was on top form and not even the fruity freshness of the 
Minho alvarinho grapes completely pacified it (although it tried with all 
its might, admittedly). We discussed, in the shade, of course, the inherent 
weaknesses of political thoughts said to be left-wing. I said something like, 

“I do not think that communism is naturally against Jaguar, provided 
everyone has the chance to have one. What I also don’t see is how anyone 
would want to make Jaguars if they have nothing to gain from it.” He 
was more experienced and had witnessed live the ambivalence of party 
theoreticians, and so he smiled and talked about the unifying tendency, 
which is not exactly the same as providing the power of equal choice, of 
the states that called themselves socialist, or also the inability to rename, 
in a conclusive and differentiating manner, what capitalism calls capital 
gain, where the beneficiary is the socialist state.
What has been harassing my synapses this last year is this standardising 
trend. The only standard that seems to find acclaim among the circles 
of power in this Europe trying to keep on its feet after the burst of the 
speculative bubble of grandeur in which it lived, is a right-wing aligned 
policy. As this is not surprising in those who always declared themselves 
descendants of these political families, what is amazing is how parties of 
a social democratic genesis are able to turn their back on their heritage to 
become just a little less right-wing than the right-wing.
Moreover, and particularly in Portugal*, the left seems to entertain 
itself with the process of fragmentation that it voluntarily submits to, 
with parties and caricatures of parties appearing as if by spontaneous 
generation. Basically, it seems to want to prove right the historical 
reason why the left-wing is called the left and right-wing is called the 
right (i.e. the sides the members of parliament sat on in France, after the 
revolution): if the world is designed for the vast majority of right-handers, 
left-handers had to develop superior creative qualities to be able to 
adapt. Here then, is the result of millions of years of evolution, creativity 
exponentially pushed to the limit of madness: citizens around the world 
can have Jaguars, we just haven’t decided what colour yet! 

* between the time I started and finished writing this text I think no new left-wing 
party was created in Portugal. But, I can’t guarantee that. n

“O poder é como o violino. 
Toma-se com a esquerda e toca-se com a direita.”
 “Power is like the violin.
It is held in the left hand and played by the right.”
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Parece que foi ontem… e já lá vão, precisamente, vinte anos!
Alguns dos nossos leitores ainda se lembrarão como era, nesse tempo, ser 
tradutor técnico – “pior” ainda, querer criar uma empresa de tradução 
técnica, num tempo em que quase não havia formação oficial de tradução 
técnica.
E quanto a ferramentas de trabalho… a generalidade dos tradutores só 
conheciam o papel, a máquina de escrever e, quando as dificuldades 
técnicas surgiam, bem, ia-se a correr a uma livraria procurar um 
dicionário específico, telefonava-se a um amigo, que conhecia outro 
amigo, que falava com outro amigo, até encontrar alguém que percebesse 
da matéria, e as dúvidas, as incertezas, os pontos de interrogação (até nos 
próprios textos que recebíamos dos tradutores) eram sempre tantos… 
A philos já arrancou com computadores, claro, mas correio eletrónico 
e internet eram palavras desconhecidas. Recebia-se e enviava-se pelo 
correio e por fax… à velocidade da época. Mesmo o “modem”, um 
aparelho analógico, pequena maravilha da época, demorava “eternidades” 
a enviar um simples ficheiro de texto. 
Por falar em texto… Windows e Office eram palavras ainda pouco 
conhecidas por estas bandas... Ou seja, tínhamos uma profusão de 
programas de edição de texto, e igual profusão de clientes que só 
trabalhavam com determinados programas, programas esses que não 
permitiam a conversão para outros. Um dos nossos primeiros clientes, 
por exemplo, insistiu em que teria enormes volumes de trabalho num 
determinado programa de edição Mac. Depois de termos comprado o 
programa, passado uma noite a aprender a trabalhar com ele e mais duas a 
executar o trabalho na perfeição… recebemos o trabalho de volta, porque 
o nosso cliente decidira que, afinal, pretendia mesmo era o programa de 
edição em PC que inicialmente lhe tínhamos sugerido – e lá foram mais 
duas noites a refazer tudo…
Quanto às “máquinas”, dava tempo para ir tomar um cafezinho à 
rua enquanto o computador arrancava - que saudades, não? Mas, 
verdadeiramente desesperante, era quando trovejava forte e feio: como 
não havia UPS… bem, à cautela, iam-se fazendo cópias para uma 

“disquete” quase de minuto a minuto, de contrário, o trabalho em mãos 
volatilizava-se sem hipótese de recuperação!
Para melhor elucidar os mais jovens “tradumáticos” dos nossos leitores, 
vamos deixar-vos aqui alguns (agora deliciosos) dados técnicos do 
material em uso na época:

Macintosh LC III
- Informações gerais
CPU: Motorola MC68030 - 25 MHz
RAM Onboard: 4 MB
Slots RAM: 1
Máximo de memória RAM: 36 MB
L1 Cache: 0.5 kB

- Vídeo
VRAM: 512 kB - 768 kB (1 socket)
Resolução Máxima: 8-bit 832x624

- Armazenamento
Disco Rigido: 80 MB
Drive de Disquete: 1.4 MB SuperDrive

- Portas de entrada e Saída
Saída de Áudio: mono 8-bit mini
Entrada de Áudio: mono 8-bit mini
Alto-falante: mono
 
Resumindo e concluindo: isto dava para guardarmos, ao fim de largos, 
largos minutos, umas 40 fotografias que tiramos hoje com o nosso 
telemóvel — com resolução média/baixa, claro, porque, caso não fosse, o 
álbum ficaria muito mais pequeno!

It seems like only yesterday, but it was precisely twenty years ago!
Some of our readers will still remember what it was like at that time to 
be a technical translator – and even “worse” what it was like to establish 
a technical translation company, at a time when there was almost no 
formal training in technical translation.
What about the work tools ... the majority of translators only knew paper, 
the typewriter, and when technical difficulties arose, well, you would run 
off to a bookstore looking for a specific dictionary, or you telephoned a 
friend who knew another friend, who spoke with another friend, until 
you found someone who knew the area. The doubts, uncertainties and 
question marks (even in the texts we received from translators) were 
always so many ...
When philos started up we used computers, of course, but e-mail and 
internet were unknown words. Translations were received and sent by 
mail and by fax ... at the speed existing at that time. Even the modem, an 
analogue device and little wonder of the era, took “ages” to send a simple 
text file.
Speaking of text, Windows and Office were words still little known 
in this part of the world. In other words, we had a profusion of text 
editing programs, and identical profusion of customers who only worked 
with certain programmes and these programmes did not permit the 
conversion of files from one to the other. One of our first customers, for 
example, insisted that he would have huge volumes of work in a specific 
programme of that version of Mac. After we had bought the programme 
and spent an entire night learning how to work with it and two more 
performing the work perfectly, the job was returned to us by the customer 
because, after all, they had decided that the editing programme for PC 
we had initially suggested would be better, and so we spent two more 
nights redoing the job.
In relation to the “machines” of that era, you could go and have a coffee 
in the café down the road while the computer started up – don’t you 
miss those times? But what was truly desperate was when a heavy 
thunderstorm occurred. There was no UPS so, as a precaution, we kept 
making copies to a floppy disk almost every minute, otherwise the work 
would implode without any chance of recovery!
To further enlighten the younger “tradumaticators” among our readers, 
we list here some (now amazingly limited) technical specs of the material 
used at the time:

Macintosh LC III
- General specs

CPU: Motorola MC68030 - 25 MHz
RAM Onboard: 4 MB

Slots RAM: 1
Maximum RAM: 36 MB

L1 Cache: 0.5 kB
- Video

VRAM: 512 kB - 768 kB (1 socket)
Maximum resolution: 8-bit 832x624

- Storage
Hard Disk: 80 MB

Floppy Drive: 1.4 MB SuperDrive
- Input and Output Ports

Audio out: mono 8-bit mini
Audio in: mono 8-bit mini

Speaker: mono
 

In conclusion, this computer could store, after a long, long wait, about 
40 photographs that we today take with our mobile telephone - with 
medium/low resolution, of course, otherwise the album would be  
much smaller!n

Antes da tradumática  
Before tradumatics
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ARTESARTS
De la musique avant toute chose 
De la musique encore et toujours

Paul Verlaine

Tinha uma insaciável sede de saber, o 
Sílvio. Uma intensa curiosidade por tudo 
o que o rodeava, fosse isso um passarito a 
construir o seu ninho, um pedreiro a erguer 
um muro, um lavrador a podar uma árvore, 
um pescador a lançar as redes, um maestro 
a dirigir uma orquestra, um trompetista 
a improvisar notas de jazz, um tenor a 
modular a voz, um pintor a misturar tintas, 
um ator a representar…
Era um eclético, de modo algum um 
arrogante. Pelo contrário, gostava de 
estar com pessoas simples, de ouvi-las, 
tentar compreender as suas lógicas, ajudá-
las, discretamente, a discernir outros 

horizontes, entreabrindo-lhes novas 
janelas. Detestava, isso sim, o pedantismo, a 
ignorância enfarpelada de lugares comuns e 
verdades feitas. 

Charlot, mestre maior do cinema mudo, e 
Woody Allen, ídolo do cinema dos anos 
oitenta, ilustraram exemplarmente uma 
característica que o Sílvio prezava acima de 
todas: a saudável capacidade de nos rirmos 
de nós próprios. 
Pertencia a uma geração para a qual o 
cinema e o teatro não eram sinónimo de 
entretenimento, mas tema de debate, de 
apaixonada discussão de ideias: desde a nova 

vaga do pós-guerra, com Fellini, Bergman, 
Buñuel, Truffaut, Bertolluci, Pasolini, 
até aos mais recentes, como Almodôvar, 
Kusturika, Benigni… peças intemporais 
de Gil Vicente, de Molière ou de autores 
recentes como Yasmina Reza, com «Arte», 
uma reflexão lúcida sobre a amizade, a 
pretexto de um “Quadro branco com riscas 
brancas”…

A arquitetura, a escultura, a pintura: tardes 
passadas no Museu de Arte Antiga, em 
Lisboa, decifrando As Tentações de Santo 
Antão de Hieronymus Bosch… Em Paris, 
com Rodin no quartier des Invalides; com 
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Da Vinci no Louvre e os impressionistas no 
Quais d’Orsay, com Dali em Montmartre, 
com Chagall na Opera; em Antibes com 
Giacometti; em Giverny, junto ao lago 
de nenúfares na casa de Monet; em Aix-
en-Provence, espreitando a montanha de 
Cézanne; em Amesterdão, com Van Gogh, 
Rembrandt, Vermeer, em Oslo com Munch, 
ou em Florença perante Caravaggio… Com 
Goya, em Saragoça. Em Barcelona, com 
Gaudí. Os serões em Serralves, no Porto, 
com telas de Francis Bacon, Paula Rego ou 
Graça de Morais… Ou em Amarante, com 
Amadeu de Souza Cardoso…

A música, acima de todas as artes.
Mozart, Beethoven e Louis Armstrong. A 
grande música e o jazz, pelas mãos de Maria 
João Pires, Burmester, Laginha e Sassetti.
E o belcanto. Vozes como a de Luciano 
Pavarotti levavam-no a ironizar com 
frequência sobre a injusta distribuição de 
dons vocais que um impossível arquiteto 
supremo tão inconsequentemente 
protagonizaria... 
Da canção francesa (Piaf, Jacques Brel, Léo 
Férré, Bécaud) à música duma geração 
especial: dos Beatles, de Baez ou de Leonard 
Cohen.  Os “cantautores”: de Zeca Afonso a 
Chico Buarque, Vinicius ou Pátchi Andión. 
Até ao Palma dos nossos dias: foi “Com 
todo o Respeito”, o disco que ouviu quase 
exaustivamente, nos últimos meses de vida: 

“Imperdoável é… o que não vivi.”

 

Sílvio had an insatiable thirst for knowledge. 
An intense curiosity for everything around 
him, regardless of whether it was a bird 
building its nest, a mason building a 
wall, a farmer pruning a tree, an angler 
casting the nets, a conductor directing an 
orchestra, a trumpet player improvising 
jazz notes, a tenor modulating his voice, a 
painter mixing paints, an actor acting, etc. 
 

He was an eclectic, in no way arrogant. 
Rather he enjoyed being with simple people, 
listening to them, trying to understand 
their ideas, discreetly help them to discern 
other horizons, opening new windows 
for them. He hated pedantry, ignorance 
dressed up of common places and actual 
truths.

Charlot, the greatest master of silent 
film, and Woody Allen, movie idol of the 
nineteen eighties, exemplarily illustrated a 
characteristic that Sílvio prized above all: a 
healthy ability to laugh at ourselves.
He belonged to a generation for whom 
cinema and theatre were not synonymous 
with entertainment, but the subject 
of debate, the passionate discussion of 
ideas: from the new post-war wave, with 
Fellini, Bergman, Buñuel, Truffaut, 
Bertolluci, Pasolini, to the more recent, 
such as Almodôvar, Kusturika, Benigni 
and so many others. Timeless plays of Gil 
Vicente, Molière or recent authors such as 
Yasmina Reza, with ‘Art’, a lucid reflection 
on friendship, on the pretext of a “White 
painting with white lines“.... 

Architecture, sculpture, painting: afternoons 
spent at the Museum of Ancient Art in 
Lisbon, deciphering The Temptation of St. 
Anthony by Hieronymus Bosch ... In Paris 
with Rodin in the quartier des Invalides, 
with Da Vinci at the Louvre and the 
Impressionists at Quais d’Orsay, with Dalí 
at Montmartre or Chagall at the Opera; in 
Antibes with Giacometti; in Giverny, near 
the lake of water lilies at Monet’s house; 
in Aix-en-Provence, peeking at Cézanne’s 
mountain; in Amsterdam, with Van Gogh, 
Rembrandt, Vermeer, in Oslo with Munch, 
or before Caravaggio in Florence... With 
Goya, in Zaragoza. In Barcelona with 
Gaudí. In Porto, the evenings at Serralves 
with canvases of Francis Bacon, Paula Rego 
or Graça Morais 

... Or in Amarante, with Amadeo de Souza 
Cardoso.

Music, above all arts.
Mozart, Beethoven and Louis Armstrong. 
Great music and jazz by the hands of Maria 
João Pires, Burmester, Laginha and Sassetti.
And belcanto. Voices like Luciano Pavarotti 
took him to frequently mock the unfair 
distribution of vocal gifts that an impossible 
supreme architect would have so recklessly 
done.
French singers (Piaf, Jacques Brel, Léo Ferré, 
Becaud) to the music of a special generation: 
the Beatles and Baez or Leonard Cohen. 
The “songwriters”: Zeca Afonso to Chico 
Buarque, Vinicius or Patchi Andión.
Ending with Jorge Palma of our days: 

“Com todo o Respeito” was the record 
he listened to almost exhaustively 
in the final months of his life:  

“Unforgivable is... what I have not lived.” n
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A fotografia foi, desde cedo, uma das grandes paixões de 
Sílvio Oliveira.
Fizemos uma seleção de fotos, não baseadas na sua 
componente técnica ou plástica, mas no seu simbolismo.
Cada uma das fotos que aqui reproduzimos traz agarrado 
um momento, uma história, um pedaço de vida que não 
quisemos deixar de partilhar com os nossos leitores.

Photography was, from an early age, one of the great 
passions of Sílvio Oliveira.
We made a selection of photos, not based on the technical 
or artistic component, but on their symbolism.
Each of the photos reproduced here is tied to a moment, a 
story, a piece of life that we wanted to share with our readers. 

ÁLBUM DE 
FOTOGRAFIAS

PHOTO ALBUM

n
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Álbum de Fotografias a Photo Album
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São momentos mágicos, apenas, os que quero recordar hoje, aqui. 
Momentos que já perpassaram nas páginas deste Magazine, em tantas 
impressões que vos fui deixando desse périplo de viagens que eu e o 
Sílvio protagonizámos.
Com os anos que tenho, já aprendi que, na vida, só a dor perdura. A 
felicidade resume-se a fugazes instantes, intensíssimos, relâmpagos de 
luz que, todavia, nos iluminam para sempre. Por mais escassos e breves 
que sejam, são eles que nos tornam verdadeiramente humanos.
As viagens que fizemos proporcionaram-nos alguns desses momentos 
perfeitos. Pequenos nadas, talvez… tão efémeros como a própria vida. 
Mas a vida, por maiores que hajam sido as obras, as honrarias, as 
ambições, os teres e os haveres, no fim, meus amigos, a vida é apenas 
uma mão cheia de pequenos nadas.

Como aquele pôr do sol em Hirstsahls, que nos havia de acontecer 
depois de percorrermos as longas planícies da Dinamarca, antes de 
atravessarmos os fiordes da Noruega e de descermos os lagos da Suécia. 
Foi ainda no Reino da Dinamarca, lá muito ao norte, no Porto de 
Hirtsahls, donde partem os ferries para a Noruega. Eram dez e meia 

da noite quando o sol acabou de descer a linha do horizonte… Havia 
um hotel ali mesmo ao lado, e a noite era de festa. A música ecoava, 
as pessoas cantavam e riam. Soprava um vento gelado que ameaçava 
cortar-nos a pele. 
De máquina fotográfica em punho, enregelados, ficáramo-nos a ver 
aquele pôr-do-sol único. Era uma noite de verão e, dentro do hotel, as 
pessoas dançavam, cantavam e riam. Ouvia-se uma música de risos, 
cascatas de música e cascatas de risos que a câmara não podia fotografar. 
Mas foi essa música que ficou, para sempre, impressa sob as tintas de 
ouro com que o sol foi aspergindo um céu de cinza e bronze...

Tal como a música do tocador de flauta, em Munique.
O vulto esguio do jovem tocador de flauta caminhava serenamente 
debaixo de chuva segurando entre os dedos a flauta que os lábios 
iam soprando em notas de sons inusitadamente mágicos. De súbito, 
foi como se a chuva estancasse. Não cessou o dilúvio, mas as bátegas 
deixaram de ouvir-se. E o som da flauta mágica ecoou livremente pelas 
ruas, inundou as casas até às torres e para além das torres, até ao céu de 
chumbo. Eram cinco da tarde em ponto. Os 43 sinos do Glockenspiel 

a Margarida Fonseca e Silva

Uma mão cheia de pequenos nadas
A handful of little nothings
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iniciaram a sua melodia e, nos oito minutos 
seguintes, os duendes que habitam no 
carrilhão de Munique vieram representar, 
dançando, cantando e tocando, momentos 
da velha história da cidade.

E em Paris?
As canções de Edith Piaff? 
Em certas tardes de verão, em Montmartre, 
havia uma voz que ecoava, um braço 
rodando a manivela da máquina de fazer 
música: os turistas paravam, os flashs das 
câmaras disparavam e a dona da voz acenava 
um olhar sem alma na direção da lata de 
recolha de moedas. Piaff morreu de cirrose, 
como Marguerite Duras.
À noite, num Boulevard qualquer, avistámos 
um casal sem idade num banco de jardim. 
Deux vieux clochards – dizia-se que Paris 
não seria Paris sem os seus mendigos. Estava 
quente e havia luar. Fumavam cada um a sua 
beata como se fossem donos do mundo.
Em vez disso, dir-se-iam filósofos. 

Como os gregos.
Aristóteles nos seus passeios peripatéticos, 
Sócrates discursando na Ágora antes de aí 
ser condenado à cicuta. Dizem que ao sol-
pôr há quem ouça sussurrar as nove Musas 
inspiradoras de deuses e poetas, e em noites 
de tempestade se adivinha no céu um clarão, 
quando Hefesto, o deus do Fogo e das Forjas, 
se abriga no seu belo templo.
Mas não quero falar-vos de Atenas.
Nem das ilhas gregas, onde Ulisses, rei de 
Ítaca, se deixou um dia seduzir e perder, ou 
talvez achar, onde Ícaro queimou as asas 
no fascínio do sol e Dédalo engendrou um 
labirinto capaz de iludir o Minotauro.
Não quero falar-vos dessas ilhas de águas 
cristalinamente azuis, onde as falésias nos 
cortam a respiração de tanta beleza...
Não, como bem compreenderão, ainda não 
será hoje, não será, sobretudo, hoje, que 
poderei falar-vos da Grécia.

Talvez, antes, dum mundo ainda mais 
antigo.
Pelas noites fora, no convés dum navio 
sulcando o Nilo, decifrávamos no céu 
constelações de estrelas... Embriagava-nos 
o sopro escaldante do vento, esse hálito do 
sul tão seco que só doloridamente pode 
ser aspirado pelas narinas, numa sensação 
única, quase insustentável, inesquecível. 
Se o Egipto pudesse ser contado, sê-lo-ia 
talvez numa lâmpada de Aladino, donde 

veríamos surgir, estarrecidos, altíssimas 
pirâmides apontando o sol, um longo perfil 
de leão com cabeça de Esfinge, templos 
magnificentes saídos da rocha, palmeiras 
luxuriantes, areias calcinadas cercando 
um rio sem fim... e uma cidade imensa, 

de mesquitas mil, ricos cemitérios de 
outrora habitados pela pobre gente de hoje, 
luxuosos palácios de sempre, cabras e burros 
expostos nos andares de casas sem teto, 
apenas revestidas do áspero pó do deserto... >>
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Mas é preciso que fale de Veneza.
Descobrir Veneza, pela primeira vez, numa noite de luar. Tão 
mágico e perfeito momento, que não lhe sei as palavras. Thomas 
Mann disse-as todas:

“Ali estava ela diante dos seus olhos, a acolhê-lo ao desembarque, aquela 
praça de maravilha indiscutível e única, aquela brilhante combinação 
de obras arquitectónicas fantásticas que a república oferecia ao olhar 
rendido do navegante que se aproximava.”
Veneza, a Sereníssima, a mais inverosímil das cidades… a única a que 
nos apetecia regressar, uma última vez, nos meses que precederam a 
definitiva partida do Sílvio.

Foram alguns desses momentos perfeitos, indeléveis, que vivi com o 
Sílvio, os que hoje aqui vos quis deixar. Excertos de textos assinados 
por mim, mas que ambos engendrámos, sempre, juntos e, sobretudo, 
que ambos vivemos.
Quando, ao cair das tardes, fico a ver os melros a saltitarem aqui 
pelas Leiras, não posso deixar de recordar as palavras do Sílvio, no 
regresso de Sampetersburgo, aquela que acabaria por ser a última das 
nossas viagens: 

- Lembras-te do que dizia o cisne à andorinha, na história de Alberto 
Caeiro?

‘Viajar para quê? Se tudo está dentro de nós...’

I only want to recall those magical moments, here today. Moments 
that have already permeated the pages of this magazine, in so many 
impressions that I’ve been relating to you of the journeys Sílvio and 
I would undertake.
With my age, I have learned that only pain lasts in life. Happiness 
is resumed to fleeting moments, very intense, flashes of light that, 
however, illuminate us forever. They are what make us truly human 
no matter how scarce and brief they are.
The trips we did together gave us some of those perfect moments. 
Little things, perhaps... as ephemeral as life itself. But life, no matter 
how large the works, the honours, the ambitions, the having and not 
having, in the end my friends, life is just a handful of little nothings.
 
There was that sunset in Hirstsahls that happened to us after we had 
travelled across the vast plains of Denmark and before crossing the 
fjords of Norway and descending the lakes of Sweden.
We were still in the Kingdom of Denmark, way up north, in the Port 
of Hirtsahls, where the ferries for Norway leave. It was half past ten 
in the evening when the sun ended up dipping below the horizon ... 
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There was a hotel right next door, and that night there was a party. The 
music echoed around, people sang and laughed. An icy wind blew that 
threatened to skin us.
With a camera in hand, freezing, we decided to stay to see that unique 
sunset. It was a summer night, and inside the hotel people danced, sang 
and laughed. You could hear a song of laughter, waterfalls of music and 
cascades of laughter that the camera could not shoot. But it was that 
music that stayed forever imprinted on the tinges of gold the sun was 
sprinkling over a grey and bronze sky.

There was the music of the flute player in Munich.
The slender figure of the young flute player walked serenely through 
the rain holding between his fingers the flute from which his lips 
were blowing out unusually magical sounds. Suddenly, it was as if 
the rain might stop. The rain did not stop falling but the drumbeat 
of the drops could no longer be heard. And the sound of the magic 
flute echoed freely through the streets, it flooded into homes up to the 
towers and beyond the towers, up to the leaden sky. It was five o’clock 
in the afternoon. The 43 bells of the Glockenspiel started their melody 
and over the next eight minutes the elves that dwell in Munich bell 
tower acted out, danced, sang and played moments of the old history  
of the city.

And in Paris?
Edith Piaff’s songs? 
On certain summer afternoons in Montmartre, there is a voice that 
echoes out from around an arm used to turn the wheel of a music-
making machine: the tourists stop to see, flashes illuminate the 
afternoon and the voice’s owner directs her soulless gaze towards the 
collection tin. Piaff died of cirrhosis, just like Marguerite Duras. 
At night, in a Boulevard of some description, a man and a woman were 
sat on a garden bench. Deux vieux clochards - there are those who say 
that Paris would not be Paris without its beggars. It was hot and the 
moon illuminated the night. Each one smoked their butts as if they 
were the kings of the world.
Instead, they could be philosophers. 

Like the Greeks.
Aristotle on his Peripatetic walks, Socrates making a speech in the 
Agora before being condemned to death there by hemlock. But there 
are those that say at sunset they can hear the whispering of the nine 
Muses, the inspiration for gods and poets, and on stormy nights a 
radiant light can be seen in the sky when Hephaestus, the god of Fire 
and Forges, takes shelter in his beautiful temple.
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But, I do not wish to speak to you of Athens.
Neither of those Greek islands where Ulysses, King of Ithaca, let 
himself be seduced and lost, or maybe found, where Icarus burnt his 

wings with his fascination for the sun and Daedalus set up a labyrinth 
capable of deceiving the Minotaur.
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I don’t want to speak to you of those islands with crystalline blue waters, 
where the cliffs take our breath away with their spectacular beauty...
No, as you can well understand, it will not yet be today, it will especially 
not be today that I can tell you about Greece.

Maybe before, from a more ancient world.
Deep in the night, on the deck of the ship crossing the Nile’s waters, 
we guessed the star constellations above us … as if inebriated by the hot 
breeze of the wind, that southern breath so very dry that only painfully 
could it be inhaled through the nostrils, in a unique sensation, almost 
unbearable, truly unforgettable. If Egypt could be told in a story, it 
would have to be in the magic lamp of Aladdin, out of which, amazed, 
we would see strange things appearing such as very high pyramids 
pointing to the sun, a long lion’s body with a Sphinx head, magnificent 
temples emerging out of the rocks, exotic palm trees, blazing sands 
surrounding an endless river… and an immense city of a thousand 
minarets, rich cemeteries of olden times inhabited by the poor people 
of our time, luxurious palaces of all times, goats and donkeys exposed 
on the upper floor of unroofed buildings with no other cover but the 
rough dust of the desert…

But we must speak of Venice.
To unveil Venice for the first time in the light of a full moon. So magic 
and perfect a moment I would not dair to describe it. Thomas Mann 
said it all:

“There it was before his eyes, welcoming him on disembarking, 
that square of uncontested and unique wonder, that brilliant 
combination of phantastic architecture that the republic provided to 
the capitulated gaze of the sailor that came close.”
Venice, La Sereníssima, the most improbable of cities ... the only one 

that we felt like going back to, one last time, in the months before 
Sílvio’s final departure.

These were some of those perfect, indelible moments, I had with Sílvio 
that I wanted to leave for you here today. Excerpts of texts I wrote but 
we both brought to life, always together, and above all, that we both 
experienced.
When I watch the blackbirds hopping about here around Leiras when 
evening falls, I cannot help but recall Sílvio’s words on returning from 
St. Petersburg, that which would end up being the last of our trips:

- Do you remember what the swan said to the swallow in the story by 
Alberto Caeiro?

‘Why travel? If everything is inside us...’n
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Como os leitores terão reparado, este é o nº 50 do Magazine philos. Foi em março de 2002 que publicámos 
a 1ª edição, então no formato “Newsletter”, concretizando assim mais um objetivo que o Sílvio considerava 
importante para “estreitar o relacionamento com todos os nossos clientes e colaboradores” -  como ele próprio 
escreveu na edição nº 9 de março de 2004, esperando que “num tempo que se mede cada vez mais à velocidade 
da Internet, o nosso Magazine represente um momento de pausa relaxante, mas também - e porque não? - de 
enriquecimento e de reflexão.”
É a ele que dedicamos inteiramente a presente edição. Nas diversas secções deste Magazine, tentámos dar aos 
leitores um pouco da dimensão humana de alguém que, muitos dos que nos leem - clientes e colaboradores dos 
mais diversos países e continentes -, apenas tiveram oportunidade de conhecer profissionalmente.

As readers will have noticed, this is the 50th edition of the philos Magazine. We published the 1st edition in March 
2002, then in “newsletter” format, thus achieving another goal that Sílvio considered important to “narrow our 
relationship with all our customers, our employees and freelance partners” - as he himself wrote in issue no.  9 of 
March 2004, hoping that “in a time increasingly measured at internet speed, our Magazine will provide the 
stimulus for a relaxing break, as well as – and why not? – a moment of enrichment and reflection.”
We entirely dedicate this issue to Sílvio. In the various sections of this Magazine we have tried to convey to 
readers a little of the human dimension of someone who many of those who read the magazine - customers and 
those working with us from different countries and continents - only had the opportunity to meet professionally.
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Esperamos que tenha gostado. Voltamos em setembro.
Hope you have enjoyed. We will be back in September.


