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Contra a Corrente a Against the Current

Navegar é preciso…  
Navigating is necessary…

A perda irreparável que a philos sofreu em abril deste ano, com a morte de um dos seus sócios fundadores, 
representou também um duríssimo golpe para todos os que, durante anos, se habituaram a colher os 
frutos da experiência e os ensinamentos que o Sílvio tão bem sabia transmitir.
No entanto, os meses passaram e vemos, agora, findar um ano que, tendo uma marca diferente e dolorosa, 
não deixou de decorrer naturalmente, com a normal estabilidade a que todos os nossos colaboradores, 
clientes e parceiros comerciais se habituaram, e que é base da confiança que todos depositam na philos.

Por isso, quero sublinhar a solidariedade por todos demonstrada e, em particular, a dedicação, esforço 
e espírito de equipa dos colaboradores da philos que, a todos os níveis de responsabilidade, souberam 
compreender a importância de continuar a apostar na empresa, não apenas como garante da continuidade 
dos seus postos de trabalho, mas, sobretudo, como impulsionadora da criação de novas oportunidades 
resultantes da expansão da sua atividade.

Com o título deste texto quis rememorar aquele que foi um dos últimos pensamentos do Sílvio, que, em 
junho passado, referi na 50ª edição do nosso Magazine.
Mas é a todos os nossos colaboradores – aos colaboradores internos em particular, mas também aos 
profissionais independentes que, alguns desde a primeira hora, partilham os projetos da philos – que 
hoje venho dedicar esse pensamento: 
 – Meus amigos, navegar é preciso… e, muitas vezes, contra a corrente.

A todos, os meus votos de Feliz Ano Novo!

The irreparable loss that philos suffered in April this year, with the death of one of its founders, was 
an enormous setback for all those who for years had grown used to benefiting from the experience and 
teachings that Sílvio transmitted so well.

However, the months have gone by and having come to the end of the year we see that although it was 
marked by a painful event, business continued as usual, with the stability that all our employees, clients 
and commercial partners expect of us, based on their trust of the services rendered by philos.

Therefore I would like to make a point of underlining the solidarity shown by everyone, and in particular 
the dedication, effort and team spirit of the philos employees at all levels, who have continued to show 
they understand the importance of giving full commitment to the company, not only to safeguard their 
jobs, but above all to forge new opportunities resulting from the expansion of the business.

In choosing the title of this text I wanted to remind us of one of Sílvio’s final thoughts, which in June I 
mentioned in the 50th edition of our Magazine.

But it is to all our employees – to the in-house team in particular, but also to the freelancers who, some 
from the very beginning, have shared the philos projects – who I dedicate this thought to: 

– My friends, navigating is necessary… and often, against the current.

I wish everybody a Happy New Year!n
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Trago-vos hoje outro autor (depois de Kundera, em setembro 
passado) de excelência: Paul Auster em “Homem na Escuridão” 
(Edições Asa, 2008, com tradução de José Vieira de Lima).
Não conheço o tradutor, mas está de parabéns!
Para além da tradução fluente de um texto que, como todos os de 
Paul Auster, não é de apreensão imediata, o tradutor preocupou-
se em inserir notas de rodapé explicativas em pontos-chave da 
narrativa, como, por exemplo, na página 25 desta edição, onde se lê:

“Será, uma vez mais, o Norte contra o Sul? O Leste contra o Oeste? 
Vermelhos contra Azuis?”
Aqui temos, então, a oportuna nota do tradutor, explicando:

“Trata-se de uma distinção recente (basicamente a partir das eleições 
de 2000) entre os estados americanos – os estados “vermelhos” 
tendem a dar a vitória aos Republicanos e os estados “azuis” tendem 
a preferir o Partido Democrata – apenas porque são essas as cores 
usadas nos mapas de distribuição dos resultados eleitorais.”

Outro exemplo interessante é o que aparece na página 30, com 
a seguinte frase: “Um tipo de Nova Iorque que não é capaz de 
distinguir o cu do cotovelo…”
Já estou a ver os meus leitores, horrorizados, a exclamarem que aí está 
uma tradução à letra duma frase idiomática para a qual, obviamente, 
dever-se-ia ter encontrado a correspondência mais adequada em 
português. Só que, muito justamente, o tradutor não se esqueceu de 
inserir, a esse respeito, a seguinte nota de rodapé:

“Permitimo-nos traduzir à letra a expressão do calão americano 
“can’t tell his ass from his elbow” – ou seja, é tão estúpido que 
nem consegue perceber as coisas mais elementares. A expressão 
portuguesa “não distinguir o cu das calças” é uma parente remota 
desta expressão.”

Bem sei que caminhamos para o livro digital onde, com um 
simples clique sobre uma qualquer palavra ou expressão, teremos 
acesso imediato à gigantesca base de dados que nos dará, não só o 
significado, como até a história ilustrada correspondente à palavra 
pesquisada… mas, até lá, sabe bem encontrar traduções de mão 
humana, com “cabeça pensante”!

Aproveito para enviar a todos os leitores os melhores votos de Boas 
Festas e Feliz Ano Novo!

Today I bring you another masterful author (following on from 
Kundera in the September edition): Paul Auster in “Man in the 
Dark” (Edições Asa, 2008, translated by José Vieira de Lima).
I don’t know the translator, but he did a wonderful job!
As well as the fluent translation of a text that, like all of Paul 
Auster’s work, is not easily assimilated, the translator made a point 
of inserting explanatory footnotes at key points in the story, such as 
on page 25 of this edition where one can read:

“Would it once again be North versus South? East versus West? Reds 
versus Blues?”
The translator added an opportune note, explaining the following:

“This is a recent distinction (basically from the 2000 elections 
onwards) between the American states. The “red” states tend to 
vote for the Republicans whereas the “blue” states tend to prefer the 
Democratic Party – only because these are the colours used in the 
maps showing the election results.”

Another interesting example appears on page 30, with the following 
sentence: “Um tipo de Nova Iorque que não é capaz de distinguir 
o cu do cotovelo…” the translation of “A guy from New York who 
can’t tell his ass from his elbow…”
I can imagine my readers are now aghast and exclaiming that this 
is a literal translation of an idiomatic phrase for which, obviously, 
the most equivalent one in Portuguese should have been found. 
However, the translator did not forget to add the following footnote:

“Allow us to translate the American slang expression literally. The 
phrase “can’t tell his ass from his elbow” refers to somebody who is 
so stupid that he cannot understand the most basic of notions. The 
equivalent Portuguese expression “can’t tell his ass from his trousers” 
is a remote relation of the idiom.”

I realise that we are heading for the digital book, when a simple 
click on any word or expression will give us immediate access to the 
gigantic database that will provide not only the meaning, but even 
the illustrated history of the respective word, but, until we get there 
it is good to find human translations carried out by a “thinking 
head”!

I take the opportunity to send all the readers my best wishes for a 
Merry Christmas and Happy New Year!n

Traduzir… com cabeça pensante!
Translations carried out by a “thinking head”

a Paula Pires
-Quality Manager-



magazinephilosa

5

*

|  Dezembro 2014 December  |

“... da Ocidental praia lusitana” a “... from the Western lusitanian shore”

|  Dezembro 2014 December  |

marante A

* Luís de Camões (1524-1580)

a Vitor Silva

O Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso seria, por si só, 
motivo bastante para conhecer Amarante e as obras do grande 
pintor (1887-1918) da primeira geração de modernistas portugueses, 
magnificamente inseridas nos movimentos cubista, futurista e 
expressionista. 
Situada na região Douro-Tâmega, a apenas 40 quilómetros da 
cidade do Porto, Amarante é dominada por uma das mais belas 
e românticas paisagens que podemos admirar, enquadrada pela 
imponência da serra do Marão. O leito do Tâmega e as suas margens 
de imensa e romântica beleza inspiraram, entre outros, o grande 
Teixeira de Pascoaes (1877-1952), nome maior entre os maiores 
da poesia portuguesa, que a cidade homenageia também como seu 
conterrâneo ilustre.
E é com as palavras do poeta que assinamos, hoje, o nosso convite 
aos leitores que ainda não conheçam a bela cidade de Amarante:

Bem mais do que neste ar, que se respira,
Pairas na minha alma... E com teus dedos

De penumbra, arrebatas minha lira,
Ó Tâmega de sonhos e segredos!

The Amadeo de Souza-Cardoso Municipal Museum is reason alone 
to visit Amarante and to see the works one of the great exponents 
(1887-1918) of the first generation of Portuguese modernist painters, 
magnificently inserted in the cubist, futurist and expressionist 
movements. 
Located in the region of the Rivers Douro and Tâmega, just 40 
kilometres from Porto, Amarante is dominated by a strikingly 
beautiful and romantic landscape, nestled besides the imposing 
Serra do Marão mountain range. The River Tâmega and its banks 
of vast and romantic beauty provided inspiration to, among others, 
the great Teixeira de Pascoaes (1877-1952), one of Portugal’s 
foremost poets, to whom the town also pays homage as one of its 
illustrious sons.
We borrow the poet’s words to invite our readers who have not yet 
visited the beautiful town of Amarante to do so:

Far more than this air, that one breathes,
You hover in my soul... And with your
Twilight fingers, you enthral my lyre,
Oh Tâmega of dreams and secrets!n
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Carlos Castilho Pais 
[professor universitário :: university professor]

In Portuguese
Em português
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 As questões do ensino da tradução não são indiferentes aos meus 
leitores e já, por diversas vezes, aqui abordámos o assunto. Os Estudos de 
Tradução enquanto disciplina científica não podem compreender-se sem 
o ensino da tradução. É aí, no ensino, como causa ou efeito, que tem origem 
toda ou quase toda a produção científica dos Estudos de Tradução. Com 
a entrada do ensino da tradução nas universidades portuguesas esperava-
se e espera-se o incremento da produção científica nacional da disciplina. 
Mas, será justo avaliar, HOJE, o ensino da tradução tendo como critério 
preponderante a produção científica, sabendo-se que a entrada do ensino 
da tradução nas universidades não ultrapassa, na generalidade, os cinco 
ou seis anos? É esta a questão que aqui pretendo debater com os meus 
leitores.
 Importa referir dois dados importantes. O primeiro diz 
respeito às circunstâncias da entrada do ensino da tradução nas 
universidades portuguesas. O segundo será porventura uma novidade 
para os meus leitores e é ele que está na origem da necessidade desta 
crónica: a determinação legal que obriga à avaliação externa de todos os 
cursos, passados cinco anos após a sua entrada em funcionamento.
 Do conjunto das circunstâncias da entrada da tradução 
nas universidades portuguesas, lembro apenas aquela que diz respeito 
aos docentes que tiveram que ministrar as unidades curriculares dos 
cursos de tradução. A maioria daqueles docentes era oriunda de cursos 

‘antigos’, que se encontravam com um número reduzido de alunos. 
Eram sobretudo docentes da área das literaturas estrangeiras. Foi-lhes 
solicitada ‘reciclagem’ e muitos deles abraçaram a causa com empenho 
que é de louvar. Enquanto docentes universitários, eram obrigados 
não só ao ensino, mas também à investigação nas áreas científicas das 
unidades curriculares que lecionavam. Não descuraram as suas áreas de 
doutoramento (literaturas estrangeiras), o que se compreende, e muitos 
iniciaram investigação nos Estudos de Tradução. Mas tratou-se de um 
início. É necessário tempo, mais tempo, para que os resultados se tornem 
visíveis.
 Passados cinco anos são, portanto, estes cursos avaliados por 
uma comissão externa às universidades. É um processo obrigatório e 
as suas consequências podem ser drásticas, caso a avaliação obtenha 
resultados deficientes. Não é este um assunto que ocupe as páginas dos 
jornais e, por isso, os meus leitores tomarão talvez as minhas palavras 
por notícia. Mas é assim. Compreende-se que deve existir avaliação dos 
cursos, não é isso o que se coloca em causa. Mas um bem em si pode 
tornar-se num mal maior e configurar até, no caso dos cursos de tradução, 
um autêntico desastre.
 Uma avaliação dos cursos de tradução baseada na aplicação do 
critério da produção científica dos docentes é extemporânea. Por certo 
que os docentes se dedicaram em primeiro lugar à preparação e ao bom 
desempenho das tarefas letivas das novas unidades curriculares que lhes 
eram confiadas, deixando para segundo plano a investigação científica. 
O mesmo poderia dizer-se sobre o critério da percentagem de docentes 
com doutoramento em Estudos de Tradução. Não são ainda assim 
tantos os doutorados que temos e, aplicar este critério em tempo de crise 
económica, quando as universidades veem de ano para ano diminuir as 
verbas dos seus orçamentos oriundas do Estado, é um absurdo.
 Sim, avaliar desta maneira os cursos de tradução é um desastre. 
E muito injusto, pois não se tem em conta a entrada recente da tradução 
nas universidades. Não se comparem estes cursos com os cursos de larga 
tradição universitária! Não existe justiça numa avaliação de tudo avaliar 
da mesma maneira!
 O ensino da tradução está em risco. E não é por falta de 
estudantes. E, sem ensino, continuaremos por muitos anos na cauda da 
Europa no que diz respeito a uma bibliografia portuguesa dos Estudos 
de Tradução; e os nossos profissionais continuarão a ser recrutados no 
mercado de trabalho sem qualificações de nível superior. Não são boas, 
pois, neste final de ano, as novidades que nos chegam das universidades 
portuguesas. Espero que os meus leitores tenham outras, que lhes encham 
a alma nesta época que se quer festiva.

 The issues surrounding the teaching of translation are not 
indifferent to my readers, and we have tackled the subject several 
times. Translation Studies as a scientific discipline cannot be separated 
from the teaching of translation. Indeed it is the teaching, as cause or 
effect, which gives rise to all or almost all of the scientific production 
of Translation Studies. Upon the introduction of the teaching of 
translation in Portuguese universities, the hope was that the national 
scientific production in this area would increase. But is it fair to TODAY 
assess the teaching of translation with the overriding criterion being the 
scientific production, given that translation only began to be taught in 
most universities five or six years ago? This is the question I intend to 
discuss with my readers.
 Two important factors must first be pointed out. The first is 
linked to the circumstances surrounding the introduction of translation 
teaching in Portuguese universities. The second is likely to be news to my 
readers, and is the reason behind the need for this edition’s column: the 
legal ruling that requires the external assessment of all university courses, 
five years after they begin to be taught.
 Among the set of circumstances surrounding the introduction 
of translation in Portuguese universities, I remember only those linked 
to the teachers who had to give the curricular modules of the translation 
courses. Most of the teachers came from ‘old’ courses, which attracted 
a low number of students. They were above all teachers from the area 
of foreign languages. They were asked to ‘recycle’ themselves, and many 
embraced the task with praiseworthy endeavour. As university teachers, 
they were forced not only to teach, but also to carry out research in 
the scientific areas of the curricular modules that they taught. They 
did not neglect their specialised fields (foreign languages), which is 
understandable, and began researching in Translation Studies. But it was 
a new start, and time is needed before the results can be seen.
 Five years later and these courses are assessed by an external 
committee. It is a compulsory process and its consequences can be drastic, 
if a negative evaluation is arrived at. This is not a subject that occupies 
the newspaper column inches, and so it will probably be news to my 
readers. But this is the case. It is understandable that the courses should 
be assessed. This is not in question. But a good idea in theory can turn 
into bad one in practice, and even, in the case of the translation courses, 
become an authentic disaster.
 An assessment of the translation courses based on applying 
the criterion of the amount of scientific production of the teachers is 
extemporaneous. The teachers certainly dedicate themselves first and 
foremost to the proper preparation and teaching of the new curricular 
modules they have been entrusted with, making the scientific production 
a secondary mission. The same can be said about the criteria of the 
percentage teachers with a PhD in Translation Studies. We do not yet 
have many doctors in this area, and applying this criterion in a time of 
economic crisis, when the universities’ state funding is cut year after year 
is absurd.
 Yes, assessing the translation courses this way is a disaster. 
And very unfair, as it does not take into account the recent entrance of 
translation in the universities. You cannot compare these courses with 
courses that have a long university tradition! There is no justice in an 
assessment process that evaluates everything in the same way!
 The teaching of translation is at risk. And this is not because 
of a lack of students. And, without education, we will continue for many 
years lagging behind in Europe with regard to a Portuguese bibliography 
in Translation Studies; and our professionals will continue to be 
recruited in the market without higher education qualifications. It is not 
good news that reaches us from the Portuguese universities as the year 
comes to an end. I hope my readers have other good news to fill their 
souls in this festive season.n 
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aGosta de flores? 

Are you a flower fan?

O género Vinca, vulgarmente conhecido como Pervinca, pertence à familia das Apocynaceae e é proveniente do 
sudoeste europeu, noroeste de África e sudoeste asiático. 
Além de plantas medicinais de grande valor, são muito apreciadas e cultivadas em jardins pelo efeito multicolorido 
das suas flores, que se dão bem e se desenvolvem rapidamente tanto em locais sombrios como soalheiros, desde que 
bem irrigados.
As pervincas são popularmente conhecidas como “erva-da-inveja”, isto é, plantas que protegem do “mau-olhado” 
das pessoas invejosas. Convém, por isso, ter um raminho por perto quando se recebe em casa uma daquelas pessoas 
que passa o tempo a dizer:

– “Eu não tenho inveja nenhuma!”

The Vinca genus, commonly known as the periwinkle, belongs to the Apocynaceae family and is native to southwest 
Europe, northwest Africa and southwest Asia. 
As well as being extremely valuable medicinal plants, they are highly appreciated and cultivated in gardens because 
of their multi-coloured flowers, which develop well in the shade and in sunny locations, as long as they are well 
watered.
Periwinkles are commonly known in Portugal as “envy grass”, i.e. plants that protect one from the covetous looks 
of envious people. Therefore, it is worth having a bunch nearby when you receive those guests in your home who 
spend the whole time saying: “I’m not a bit envious!”n

PervincaPeriwinkle
A erva-da-inveja :: Envy grass

http://www.facebook.com/xoqomaia
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Edição anterior Last Issue

Passatempo
For FUN

|  Dezembro 2014 December  |

Não pode passar despercebida a quem visitar Helsínquia: 
Temppeliaukio kirkko, a Igreja de Pedra, fica no coração da cidade e é 
visitada anualmente por meio milhão de pessoas. Um dos nossos leitores 
enviou-nos a resposta certa – os nossos parabéns!

If you ever go to Helsinky, you can’t miss it: Temppeliaukio kirkko, the 
stone-hewn church is located in the heart of Helsinki and half a million 
people visit it annually. 
One of our readers sent us the correct answer: congratulations!n

É uma importante figura do Renascimento que evocamos, com 
extrema frequência, no mundo dos nossos dias. Sabe quem é e em 
que cidade se encontra esta sua estátua?

An important figure from the Renaissance we very often quote 
in today’s world. Do you know his name and in which city can 
you find this statue?n
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Que não falte a Luz da Razão!
May the Enlightenment of Reason not be lacking 

Queridos leitores: 

Estou muito emocionado com todas as palavras carinhosas que me fizeram 
chegar quando, em junho passado, aqui dei conta da perda do meu 
companheiro que, mesmo sendo um humano e não um canídeo como eu, era 
o meu melhor amigo. Uma daquelas amizades em que, apesar de todas as 
pequenas e grandes cumplicidades, o respeito pelo outro nunca é posto em 

causa – coisa que, entre os humanos, dizem estes, já vai sendo muito difícil de 
encontrar. Agradeço, pois, a todos, o vosso tão grande carinho. 

Também a minha filhota Anita me escreveu na passada edição, mas à luz das 
velas. É poética, a luz das velas, sim... mas é uma luz trémula, uma luz frágil, que o 

mínimo sopro pode apagar, lançando as trevas em redor. Nós, os canídeos, podemos ver 
perfeitamente no escuro. Mas os humanos, não. Os humanos podem, mesmo, padecer 

de trevas mais profundas, aquelas que subrepticiamente se instalam quando lhes 
falta a Luz da Razão. 

Por isso, se é suposto deixar aqui um voto para a chegada do novo ano dos 
humanos, será esse: que não falte a Luz da Razão!

Dear Readers: 

I am very emotional with all the affectionate words I received last 
June when I realised I had lost my companion who, even though he 
was a human and not a canine like me, was my best friend. It was 
one of those friendships in which, despite all the excitable and calm 
rapport we established, the respect for one another was never brought 
into question, something which I hear is very difficult to encounter in 
humans. I thank you all for this great show of affection. 

My daughter Anita also wrote to me in the last edition, but in candlelight. Candlelight is poetic, for sure, but it is a frail, fragile light, that 
can extinguish with the slightest waft of air from the surrounding darkness. We canines can see perfectly well in the dark. But humans can’t. 
Humans can suffer from the deepest of shadows, those that surreptitiously creep up on them when they are missing the Light of Reason. 
Hence, if it is that time of year when one leaves wishes for the upcoming human New Year, mine is as follows: may the Enlightenment of 
Reason not be lacking!n

a Dom Biralbo da Porta do Olival
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An Englishman in Lisbon
Um inglês em Lisboa
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Thomas Kundert

The never-ending demand for supersonic translators
A infindável procura de tradutores supersónicos

I am quite certain my fellow translators would join me in wishing 
we had twice the time to do half the work. 

A translation can be revised and re-revised ad nauseum until 
arriving at a final product we are reasonably satisfied with. And 
even so, as sticklers for perfection that we are, we would probably 
make a change here and there upon revisiting the text a few days 
later.

But we have to earn our living. As such, when a translator is offered 
a job the first questions are: “how many words?” and “what is the 
deadline?”

This will lead to a quick calculation about whether or not the job 
can be accepted.

I continue to be astounded at some requests in which the answers 
to the above questions are majestically unrealistic, and even more 
astonished when the client expresses disbelief at the fact the 
translator cannot deliver a high-quality translation at supersonic 
speed. 

Just this week I had an example. Several e-mails were exchanged 
about a potential academic translation. The subject matter was 
described, as was the format it should be delivered in, with the 
unnegotiable condition that it be translated by one translator only. 
The client then decided to share the small detail that: “We need 
20,000 words delivered every 5 days, including weekends, and the 
job total is 160,000 words.” 

The client could not fathom why I refused the job… even when I 
politely pointed out that to accept such a project I would have to 
suddenly shun clients I have worked with for two decades, I would 
have to sit in front of my PC for eight hours a day for 40 days 
solid, after which I would likely be facing divorce proceedings and 
legitimate complaints of child neglect. 

My dear clients, we want to leave you satisfied, but please keep it 
real. This may come as a surprise, but translating takes longer than 
reading. 

May 2015 be a happy year for one and all, full of health and work, 
requested with a modicum of realism!
 

Estou certo de que os meus colegas tradutores me acompanham no 
desejo de que nos fosse dado o dobro do tempo para fazer metade 
do trabalho que temos.

Uma tradução pode ser revista vezes sem fim até que se atinja um 
produto final que nos satisfaça. E, mesmo assim, maníacos da 
perfeição que somos, voltaríamos ainda, provavelmente, a alterar 
aqui e ali se voltássemos ao texto alguns dias depois.

Obviamente, temos de ganhar a vida. Por isso, quando nos oferecem 
um trabalho, as nossas primeiras perguntas são: “quantas palavras?” 
e “qual é o prazo?”

É isso que nos permite calcular rapidamente se podemos ou não 
aceitar o trabalho.

Continuo a ser surpreendido com pedidos em que as respostas 
àquelas perguntas são sumamente irrealistas, e mais surpreendido 
ainda quando o cliente não acredita que um tradutor não possa 
fazer uma tradução de boa qualidade a uma velocidade supersónica.

Ainda esta semana tive disso um exemplo. Numa troca de mensagens 
eletrónicas sobre uma potencial tradução do foro académico, foi 
abordado o assunto da tradução bem como o formato em que 
a mesma deveria ser entregue, com a condição de a tradução ser 
feita por um único tradutor. Em seguida, o cliente acrescentou 
um pequeno detalhe: “O total são 160 mil palavras, com entregas 
parciais de 20 mil palavras de cinco em cinco dias, incluindo fins 
de semana.”

O cliente não compreendeu por que razão recusei o trabalho… nem 
mesmo quando, delicadamente, lhe expliquei que não poderia 
subitamente abandonar os clientes com quem trabalho há décadas, 
e que teria de ficar sentado diante do computador oito horas por 
dia durante quarenta dias seguidos… após o que, provavelmente, 
teria de enfrentar um pedido de divórcio com legítimas alegações 
de comportamento parental negligente.

Caros clientes, nós, tradutores, queremos ser prestáveis e 
cumpridores, mas, por favor, sejam realistas. Traduzir demora mais 
tempo do que ler, por muito que isso possa surpreender-vos.

Que o ano de 2015 seja para todos um bom ano, cheio de saúde e de 
trabalho… solicitado com algum senso da realidade!n
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INVOCAÇÃO AO SOL 

Dá-me sempre o céu azul,
homem antigo de rosto iluminado.

Dá-me sempre a nuvem branca,
ó velha alma de cabeça acesa.

Dá-me sempre o teu abrigo de ouro,
grande faca de ouro

pela qual
nos encontramos na terra.

INVOKING THE SUN 

Give me always the blue sky,
old man of enlightened face.

Give me always the white cloud,
oh old soul with a bright head.

Give me always your golden shelter,
great golden knife 

for which
we find ourselves on earth.n

O Capital no Século XXI 
Capital in the Twenty-First Century 

Thomas PikkeTy

Ao percorrer, por estes dias, as prateleiras de uma qualquer 
livraria situada numa grande superfície comercial, podemos 
intuir o mundo em que vivemos, quais as motivações, 
preocupações e aspirações dominantes do século. Se a poesia 
se resume a um canto esconso, e os clássicos, a uma ausência 
ensurdecedora, abundam livros de culinária e economia, uns e 
outros quase sempre focados na poupança. Relativamente a estes, 
há que distinguir os que se alinham à esquerda ou à direita, com 
as devidas vénias dos condiscípulos e apupos dos antagonistas. 
 
E, depois, há “O Capital no Século XXI”, obra perfeitamente acessível a todos (para não 
dizermos obrigatória), que bateu recordes de vendas, e chamou a si as críticas amargas 
de todos os quadrantes políticos. Porquê? Talvez por Thomas Pikkety não ter tentado 
sacralizar nem demonizar o capitalismo, expondo os dados de que dispõe de modo a que 
se adequassem a uma certa verdade. Pelo contrário, o que procurou apresentar, de modo 
tão equidistante quanto possível, foi a história dos processos dinâmicos do capital: da sua 
acumulação, da sua perpetuação intergeracional, da sua sobreposição, no tempo longo, ao 
rendimento do trabalho, exponenciando assim as desigualdades económicas.
 
Porém, a grande ferida que deixou aberta foi outra, que releva não somente do passado, 
mas, sobretudo, do futuro da civilização ocidental em que nos incluimos: a manutenção 
e exacerbação das desigualdades são o resultado de princípios opostos à meritocracia 
democrática e capitalista, e não a prova de que esta funciona. Precisamente para combater 
esse movimento que surge à primeira vista como imparável, apresenta algumas ideias que 
permitam enriquecer o debate sobre o futuro, mas sempre com um pressuposto em mente: 

“Para que a democracia consiga, um dia, voltar a controlar o capitalismo, é preciso partir 
do princípio de que as formas concretas de democracia e do capital são ainda, e sempre, 
reinventáveis.”

Browsing the shelves of any bookshelf located in a large shopping centre today, 
we can gain an idea about the world we live in and the overriding motivations, 
concerns and aspirations of the century. While poetry is confined to a hidden 
corner, and the classics are a resounding absence, there is an abundance of books 
on cooking and economics, both of which usually focus of saving. They can be 
categorised into those leaning to the left, and those leaning to the right, where 
likeminded thinkers to the author are praised and his antagonists rubbished. 

Then there is the “Capital in the Twenty-First Century”, a book perfectly accessible 
to all (even compulsory, one could say), which has broken sales records and has been 
the target of bitter criticism from all political spheres. Why? Perhaps because Thomas 
Pikkety tried not to sacralise or demonise capitalism by expounding the data available 
adapted to a certain truth. In contrast, what he attempted to do was to present, in 
as balanced a way as possible, the history of the dynamic processes of the capital: 
from its accumulation, its inter-generational perpetuation, its overriding of labour 
income over a long period of time, thus bringing to bear the economic inequalities. 

However, the real gaping wound he opened was another one, which reveals 
not only the past, but especially the future of Western civilisation in which 
we are immersed: the maintenance and exacerbation of inequalities are the 
result of principles opposite to a democratic and capitalist meritocracy, and 
not proof that capitalism works. Precisely to fight against this movement 
which at first sight appears unstoppable, he comes up with some ideas that help 
enrich the debate about the future, but always with an underlying assumption: 

“In order for democracy to one day control capitalism again, one has to begin from the 
starting point that the specific forms of democracy and capital are still and will always 
be able to be reformed.”n
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*Se, da poesia original de Herberto Helder, já oferecemos 
um vislumbre na edição n.º 45 do nosso Magazine, 

deixamos, agora, uma outra faceta da sua obra: a 
reinvenção de tradições poéticas tão distantes e díspares da 

portuguesa, como sejam, por exemplo, as das tribos  
sul-americanas.

We left a glimmer of Herberto Helder’s original poetry in 
our Magazine edition no. 45, and now we share another 

facet of his work: the reinvention of poetic traditions 
completely distant and diverse from Portuguese verse, 

such as those of South American tribes.

(índios das PamPas argenTinas – Poema mudado 
Para PorTuguês Por herberTo helder)* 
(indians from The argenTine PamPas – Poem adaPTed 
To PorTuguese by herberTo helder)
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Derivações de um Guarda-Livros a Musings from a Bookworm

a Artur Semedo

Ao reler as breves pinceladas da edição anterior, e por ser um indivíduo, 
quiçá demasiado, afeito à efabulação daquilo que me chega por via dos 
sentidos, dei por mim a imaginar uma caçada paleolítica, na altura em 
que, em África, a comida na mesa não era ainda uma certeza [modo de 
ironia ligado]. Daí a nada, estava a contestar, de mim para mim, e com 
toda a veemência, a já consagrada ideia de que os homens são de Marte 
e as mulheres, de Vénus. Insondáveis são os caminhos das sinapses… 

Não é que discorde em absoluto do pressuposto de que homens e mulheres 
são diferentes. Sê-lo-ão, decerto, e a vários níveis. Porém, apresento a 
minha objeção à associação de cada um dos géneros a um determinado 
planeta, simplesmente por este ter sido, algures no passado, batizado em 
homenagem a uma divindade romana. Faça-se uma associação entre géneros 
e planetas: o género masculino associado à aridez estéril e monótona do 
planeta Marte, o género feminino metaforizado na atmosfera envenenada 
e altíssimas pressões do planeta Vénus, capazes de esmagar, em menos de 
nada, quem se aproximar! Não são imagens nada abonatórias, Dr. Gray! 

Se, ao invés, associarmos diretamente cada género ao deus que ao planeta 
deu nome, muita história permanecerá mal contada… É certo que as 
funções militares, apanágio de Marte, foram desde muito cedo reservadas 
aos homens, mas é igualmente verdade que, ainda antes ou, pelo menos, em 
simultâneo à função militar, surgiram as caçadas, as quais eram, outrossim, 
departamento masculino. E, no entanto, o deus romano da caça chamava-
se Diana e, ao contrário de um dos mais recentes vencedores do Festival 
Eurovisão da Canção, era, de facto, do género feminino. E esta, hem? 

Por outro lado, se os homens iam caçar, as mulheres não ficavam, com 
certeza, no acampamento a pentear os cabelos e a preparar colares 
de conchas e a tagarelar para não cansarem a beleza… Quase todas 
as outras funções ficavam a seu cargo, inclusivamente a de observar 
e pensar sobre a natureza. Imaginemos: dia após dia, mês após mês, 
estação após estação, foram, muito provavelmente, as mulheres a 
perceber e, mais tarde, a controlar os ciclos de gestação daquilo a 
que chamamos, hoje em dia, produtos agrícolas. Concluindo, se as 
mulheres são de Vénus, são-no, igualmente, de Ceres*, e de Minerva. Em 
última análise, se Júpiter se diverte a embalar uma cornucópia, deverá 
estar muito agradecido ao elemento feminino por tal possibilidade. 

* Curiosamente, a deusa da agricultura, ao contrário da da beleza, não teve 
direito a planeta, mas apenas a um planeta anão perdido na cintura de 
asteroides… é destes paradoxos que se faz, no fundo, a humanidade. Feliz 
Natal.

Upon rereading the brief entries of the previous edition, and as an 
individual who is perhaps too partial to spinning yarns based on the 
sensations that reach my senses, I started to imagine a Palaeolithic hunt, 
at the time in which, in Africa, having food on the table was by no means 
certain [irony switch turned on]. From there I soon found myself hotly 
debating with myself the consecrated idea that men are from Mars and 
women are from Venus. The unfathomable pathways of the synapses… 

It isn’t that I completely disagree with the idea that men and women 
are different. They certainly are, on several levels. However, I object to 
the association of each of the genders to a given planet, simply because 
in the distant pass such planets where baptised as such in homage to a 
Roman God. The association is made between genders and planets: 
the male gender is linked to the sterile aridness and monotony of 
the planet Mars, while the female gender is metamorphosed into 
the poisonous atmosphere and soaring pressures of the planet Venus, 
able to crush, in a blink of the eye, whoever comes into close contact 
with it! These are not pleasant images in the slightest, Mr. Gray! 

If, in contrast, we directly associate each gender to the God of the 
planet it is named after, a lot of history will remain unexplained… 
It’s true that the military functions, which characterise Mars, have 
from early times been reserved for men, but it is equally true that 
even before, or at least simultaneously with the military functions, 
the hunting activity took place, which in bygone times was a male 
domain. And yet, the Roman God of hunting was called Diana, and, 
in contrast to one of the most recent winners of the Eurovision Song 
Contest, was really of the female gender. Who would believe it? 

On the other hand, if the men went out to hunt, the women would 
not remain, for sure, at the camp combing their hair, making shell 
necklaces and rabbling to one another to safeguard their beauty… 
Almost all the other chores were under their watch, including the 
task of observing and pondering about nature. It is not hard to 
imagine: day after day, month after month, season after season, it was 
probably the women who understood, and who later controlled the 
gestation cycles of what we today call agricultural products. To sum 
up, if women are from Venus, they are also from Ceres*, and Minerva. 
In the final analysis, if Jupiter is happy holding a horn of plenty, he 
should be very grateful to the female gender for the opportunity. 

* Curiously, the God of agriculture, in contrast to the God of beauty, did 
not have the honour of having a planet named after it, but merely a dwarf 
planet lost in the asteroid belt… at the end of the day, it is paradoxes such 
as these that make up humanity. Merry Christmas.n

Breve apologia do planeta duplo X
A brief apology of planet double X
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Virtualizar o Windows XP  
Virtualising Windows XP 

Já é antiga a notícia do fim da assistência e das 
atualizações, por parte da Microsoft, ao seu 
produto Windows XP. Contudo, são ainda 
muitos os computadores que têm este sistema. 
Tendo isto em mente, foi desenvolvida pela 
FarStone Software uma pequena ferramenta 
gratuita, para uso não comercial, que permite 
transformar o atual sistema Windows XP 
numa máquina virtual a utilizar dentro de uma 
versão mais recente do Microsoft Windows, 
como a 7 ou a 8, por exemplo. Esta solução 
vem, assim, resolver muitos dos problemas de 
compatibilidade entre aplicações e versões do 
Windows.
Uma das grandes vantagens de trabalhar com 
esta máquina virtual é a garantia de a termos 
a funcionar num ambiente seguro, em que o 
antivírus e as atualizações da Microsoft surgem 
sempre que alguma ameaça é detetada, fruto da 
sua utilização dentro de um sistema operativo 
recente, ao contrário do que acontece em 
sistemas nativos Windows XP.
A aplicação apresenta-se bastante simples, 
garantindo que em quatro passos podemos ter o 
Windows XP virtualizado e a correr dentro de 
um sistema Windows 7 ou 8.

Passos a seguir:

1º - Instalar o VirtualXP no Windows XP a 
virtualizar e executar a aplicação.
2º - Converter todo o sistema operativo XP num 
disco virtual.
3º - Instalar a aplicação VirtualBOX no 
Windows 7 ou 8 e criar uma nova máquina 
virtual para carregar o disco virtual do Windows 
XP (VHD) criado anteriormente.
4º - Executar a máquina virtual e usufruir do 
Windows XP num sistema Host (anfitrião) 
Windows recente.

Notas: Esta imagem criada (VHD) pode ser 
utilizada para criar uma máquina virtual dentro 
de aplicações como a VirtualBox ou a VMware. 

Os licenciamentos dos sistemas operativos têm 
de ser verificados durante estes procedimentos. 
Virtualizar um sistema é como instalá-lo numa 
nova máquina, pelo que as licenças OEM não 
podem ser utilizadas neste tipo de configuração.

It is old news that Microsoft is ending its 
assistance and updates for its Windows 
XP product. However, there are still lots of 
computers with this system installed.
With this in mind, FarStone Software developed 
a free tool for non-commercial use that allows 
you to transform the current Windows XP 
system into a virtual machine that can be used 
in a more recent version of Microsoft Windows, 
such as 7 or 8, for example. This solution solves 
many of the compatibility problems between 
Windows applications and versions.
One of the big advantages of working with a 
virtual machine is that it guarantees we are 
working in a safe environment, where the 
Microsoft antivirus and updates always appear 
when a threat is detected, thanks to their 
inclusion in the recent operating systems, in 
contrast to the native Windows XP systems.
The application is very simple, and in four steps 
we can have the Windows XP virtualised and 
running on a Windows 7 or 8 system.

Steps to take:

1. Install VirtualXP in the Windows XP to be 
virtualised and run the application.
2. Convert the whole XP operating system into 
a virtual hard disk.
3. Install the VirtualBOX application in 
Windows 7 or 8 and create a new virtual machine 
to upload the previously created Windows XP 
virtual hard disk (VHD).
4. Run the virtual machine and use the 
Windows XP in a recent Windows Host system.

Notes: This image created (VHD) can be used 
to create a virtual machine within applications 
such as VirtualBox or VMware.

The licences of the operating systems have to be 
checked during these procedures. Virtualising 
a system is like installing it in a new machine, 
so OEM licences cannot be used in this kind of 
configuration.n
 
 

Aplicações / Applications:
 
VirtualBox - https://www.virtualbox.org
VirtualXP - http://www.farstone.com

https://www.virtualbox.org
http://www.farstone.com
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Este espaço é dedicado ao nosso sócio fundador Sílvio Oliveira e àquela 
que foi uma das suas paixões favoritas: a fotografia.
Do imenso álbum que nos deixou, continuaremos a selecionar momentos 
de vida que queremos continuar a partilhar com os nossos leitores.

This section intends to pay hommage to philos’ founding partner Sílvio 
Oliveira and one of the great passions of his life, which was photography.
From the marvellous photo album he left us, we will continue to bring 
you lifetime moments we would like to share with our readers.n 

ÁLBUM DE 
FOTOGRAFIAS

PHOTO ALBUM
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Álbum de Fotografias a Photo Album
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Álbum de Fotografias a Photo Album
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a Fernando Nogueira

ARTESARTS
20,000 Dias na Terra 
20,000 Days on Earth
O filme 20 000 Dias na Terra estreou no festival 
de Sundance e venceu dois prémios – o de edição 
e o de realização na secção World Cinema 
Documentary. O júri descreveu o filme como 

“sendo provavelmente o mais entusiasmante 
em concurso… esta é uma história contada em 
formato de documentário, numa perspetiva 
arrebatadora e visionária, ampliada aos seus 
limites máximos.”

O documentário dramático retrata 24 horas 
ficcionadas na vida de Nick Cave, realizado por 
Iain Forsyth e Jane Pollard. O filme foi inspirado 
por um cálculo que Nick Cave fez no seu 
caderno de apontamentos para as canções, para 
saber quanto tempo já passou no planeta terra. 
Forsyth e Pollard partiram deste pormenor e 
então conceberam um filme inovador e intenso 
que nos transporta para dentro do processo 
artístico de Nick Cave e celebra a criatividade.

20,000 Days on Earth premiered at the 
Sundance festival, winning two awards – the 
Editing and Directing Awards in the World 
Cinema Documentary category. The jury 
described the film as “arguably the most exciting 
film in the competition… This is documentary 
storytelling at its most visionary and mind-
blowing.”

The drama-documentary portrays a fictionalised 
24 hours in the life of Nick Cave and is directed 
by Iain Forsyth & Jane Pollard. The film was 
inspired by a calculation Nick made in his 
songwriting notebook working out how much 
time he had spent on earth. Forsyth and Pollard 
took this and from it crafted an innovative and 
powerful film that takes us inside Nick’s artistic 
process and celebrates creativity.n

a Jigsaw, No True Magic
Três anos depois de “Drunken Sailors & 
Happy Pirates”, os multi-instrumentistas Jorri 
e João Rui voltaram ao estúdio e apresentam 
agora o seu quarto álbum, “No True Magic”. 
A dupla mantém-se fiel à sonoridade que 
a distingue no panorama português e 
internacional, inspirada no universo da 
música popular norte-americana, em 
particular do folk e dos blues. À semelhança 
do que fizeram em trabalhos anteriores, 
enraízados na literatura e estruturados em 
torno de conceitos como a perda da inocência 
e a construção da identidade, os a Jigsaw 
falam-nos agora da imortalidade – ou, mais 
concretamente, da suspensão da mortalidade. 

É a possibilidade de acreditarmos em 
milagres – e, em particular, no milagre 
maior da imortalidade – que nos 
alivia do peso de sabermos que esta 
não existe. Abordando a questão nesta 
perspectiva, “No True Magic” fala-nos, 
portanto, dos termos em que aceitamos e 
convivemos com a nossa mortalidade.

 O álbum conta com uma presença feminina: 
a norte-americana Carla Torgerson (The 
Walkabouts, Tindersticks) junta a sua voz à 
de João Rui no dueto “Black Jewelled Moon”. 
Nos concertos de apresentação do disco, os 
a Jigsaw serão pontualmente acompanhados 

por uma banda criada especificamente para o 
efeito: “The Great Moonshiners Band” (cujo 
nome recorda os produtores de whisky ilegal, 
destilado durante a noite, nos tempos da Lei 
Seca) é composta por Guilherme Pimenta, 
Maria Côrte, Pedro Serra e Vitor Torpedo.

Three years after “Drunken Sailors & Happy 
Pirates”, multi-instrumentalists Jorri and 
João Rui went back to studio and are now 
releasing their fourth album, “No True 
Magic”. The duet stick to their characteristic 
melodies that make them stand out both on 
the Portuguese and the international music 
scene, inspired by American popular music, 
from folk to blues. As with their previous 
albums, based on literature and which are 
structured around notions such as the loss of 
innocence and the building of one’s identity, 
a Jigsaw now tackle immortality, or to be 
more specific, the suspension of mortality.

It is the possibility of believing in miracles, 
and particularly in the biggest miracle of 
them all, immortality, that relieves us of 
our burden of knowing that it does not 
exist. Through this approach, “No True 
Magic” deals with the terms on which we 
accept and live with our own mortality.

The album includes a feminine voice: North-
American Carla Torgerson (The Walkabouts, 
Tindersticks) who adds her voice to João Rui’s 
in the duet “Black Jewelled Moon”. On the 
promotional tour for this record, a Jigsaw will 
every now and then share the stage with a band 
specifically formed for this musical work: “The 
Great Moonshiners Band” (a name evoking 
the illegal whisky producers who worked 
during the night during Prohibition in the 
USA) comprises Guilherme Pimenta, Maria 
Côrte, Pedro Serra and Vitor Torpedo.n 
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Saídos de Madrid pelas cinco da tarde, lá 
começou a nossa longa jornada pelos céus, 
pontilhada aqui e ali por um ou outro 
sobressalto. Não, não foi o avião… o sono é 
que nos traiu nas alturas mais indesejadas: 
por duas vezes a “refeição” passou por nós e 
não parou — talvez uma zelosa tripulação 
de cabine tenha pensado que dormir é meio 
sustento. 

Ainda estremunhados na aproximação ao 
aeroporto, pudemos sentir o brilho, visto dos 
céus, de uma cidade que transpira glamour, 
elegância, fama, festa! 

A chegada a hora tardia deu-nos a 
oportunidade de retemperar forças e iniciar 
um novo dia cheio de energia.  E que início! A 
luz, sim, a luz, diferente de todas as outras que 
já houvéramos encontrado, toca a paisagem 
como o pincel de um grande mestre. 
Saídos do hotel, deparámo-nos com o famoso 

Fontainebleau que serviu de cenário a vários 
filmes e séries, com intérpretes de nomeada, 
como: Goldfinger, Scarface, The Bodyguard, 
entre outros. Muitas foram as produções que 
usaram esta magnífica peça de art deco para 
lhes acrescentar brilho. Mais recentemente, 
também, foi aparição na famosa série “Os 
Sopranos”.

Ao calcorrear a Collins Avenue, em 
direção a South Beach, rapidamente 
fomos surpreendidos pela sumptuosidade, 
quantidade e preservação de tanto edificado 
art deco. 

Rapidamente ajustámos o nosso programa de 
visita, e o testemunho do glamour, da praia, 
e da festa — que nos chegam pelo pequeno 
ou grande ecrã — ficaram para segundo 
plano. Decidimos, então, olhar as pedras, 
reter imagens e ver um lado de Miami que 
não é, provavelmente, o mais valorizado no 

imaginário adquirido.

Apesar da famosa Manhattanization de 
Miami no início do século, a cidade preserva, 
aqui e ali, magníficos edifícios e elementos 
escultóricos da primeira metade do Séc. XX. 
O seu Bairro de Art Deco (Miami Beach’s Art 
Deco District) é, por excelência, um ex-líbris 
para os amantes da arquitetura, do design e 
da imagem. Edificado essencialmente entre 
os anos 20 e 40 do século passado, conta com 
cerca de oitocentas construções, reconhecidas 
pelo registo nacional de locais históricos.

A famosa Ocean Drive, palco das grandes 
festas e de visita de famosos, está pejada 
de casas, hóteis, restaurantes, bares, 
com fachadas adornadas e elementos 
decorativos que compõem uma das maiores 
coleções de arquitetura de arte decorativa. 
Complementadas com néons, palmeiras e 
outros ornamentos que antecipam a noite, 

a Vitor Silva

>>

Miami – a luz (I) :: the light (I)
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anunciam o brilho e glamour de outras horas…
O frenesim é constante, música a cada passo, bailarinas junto aos 
passeios, álcool… Tudo isto, durante o dia! Demo-nos conta de que 
aterráramos ali em pleno Spring Break. São aos milhares os jovens e 
adolescentes que se deslocam para Miami, nesta época, para uma ou 
duas semanas de pura loucura. Quem viaja com crianças, é mesmo 
melhor escolher uma outra altura, ou arrisca-se a momentos de 
embaraço. É que, a cada passo, tropeçamos em cenas que no cinema são 
classificadas, pelo menos, para maiores de 16 anos e trajes… chamemos-
lhes: delgados.

Senti-me particularmente em casa quando vimos na fachada de mais 
um edifício Art Deco “Hotel Victor”. Haveríamos de voltar ali para um 
café, mas era tempo de aproveitar a luz e percorrer as ruas interiores, 
sentir a ambiência das zonas menos expostas e que não figuram nos 
postais. O destino era a busca de inspiração, através da luz que nos 
inebriava. Não poderíamos ter achado melhor local do que a galeria 
do grande Peter Lik, situada na Lincoln Road, afamado fotógrafo de 
paisagens, que partilha, um pouco por todo o mundo, e também em 
Miami, a sua arte. Do que vimos, não pudemos deixar de concluir que, 
se Miami fosse só aquela galeria, já teria valido a pena.

No próximo número continuaremos a partilhar a nossa jornada. Até lá!

Departing from Madrid at five o’clock in the afternoon, we began our 
long journey through the skies, punctuated here and there by the odd 
unwanted incident. No, it wasn’t a bumpy ride, but the onset of sleep, 

which hits us at the most inconvenient of times: on two occasions the 
“meal” passed us by and didn’t stop – perhaps the zealous cabin crew 
thought that sleep was nourishment enough. 

Aroused from our slumber by the approach to the airport, we could see 
the brilliance from up above of a city brimming with glamour, elegance, 
fame and partying! 

Our late arrival afforded us the opportunity to recharge our batteries 
and get ready for the next day full of energy. And what a start! The 
light, yes, the light, different from any other we had seen brushed the 
landscape with the touch of a great master. 
Leaving our hotel, we noticed the famous Fontainebleau which was the 
backdrop to several well-known films and series such as: “Goldfinger”, 

“Scarface” and “The Bodyguard” among others. Numerous directors 
have taken advantage of this magnificent piece of art deco to add a dash 
of brilliance to their works. More recently, it also appeared in the hit 
series “The Sopranos”.

Strolling down Collins Avenue towards South Beach, we were soon 
surprised by the sumptuousness, quantity and preservation of so many 
art deco buildings. 

We quickly changed our schedule, pushing aside our planned itinerary 
to take in the glamour, the beach and the parties that we have witnessed 
through the small or big screen. We decided to spend time looking at 
the architecture, recording the images and observing a side of Miami 
that probably isn’t what most of its visitors value. >>
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In spite of the famous Manhattanization of Miami at the start of the 
century, the city still has a scattering of magnificent buildings and 
sculptural examples from the first half of the 20th century. The Miami 
Beach Art Deco District is a must-see for lovers of architecture, design 
and image. Built mainly between the 1920s and 40s, it contains around 
eight hundred buildings listed as places of national historical interest.

The famous “Ocean Drive”, the stage of huge parties and famous visits, 
is teeming with houses, hotels, restaurants and bars with adorned and 
decorative façades that comprise one of the biggest collections of art 
deco architecture in the world. With the neon lights and other bright 
ornaments twinkling through the palm trees as night begins to fall, 
the glamour of after-hours is loudly announced.
The frantic toing and froing is constant, music can be heard each step 
of the way, dancers on the pavements, alcohol in copious supply… All 
of this during the day! It is then that we realise we have landed in the 
middle of the Spring Break. Thousands of youths and adolescents 
make their way to Miami on this occasion for one or two weeks of 
pure madness. For those travelling with children, it is better to 
choose another time if you don’t want to leave yourself at risk of some 
embarrassing explanations to give. Every few yards we stumble across 
scenes that in a cinema would be classified with an “over 16” certificate 
at the minimum, and dressed, shall we say, scantily.

I feel particularly at home when we see on the façade of another Art 
Deco building the words “Hotel Victor”. We’ll have to go back there 
for a coffee, but it was time to take advantage of the light and explore 
the inner streets, feel the ambience of zones off the beaten track. Our 

destination would be the search for inspiration, through the light that 
inebriated us. We couldn’t have found a better place than the gallery 
of the great Peter Lik, the famous landscape photographer, located on 
Lincoln Road, who shares his art from all over the world, including 
Miami. From what we saw we have to conclude that even if Miami was 
nothing more than that gallery, the visit would have been worthwhile.

We will continue describing our tour in the next edition. See you 
there!n
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Esperamos que tenha gostado. Voltamos em março.
Hope you have enjoyed. We will be back in March.
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