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Contra a Corrente a Against the Current

O “linguajar” da aldeia global 
The Global Village “Dialects”

A atividade designada tradução técnica faz hoje parte dum processo cuja componente 
tecnológica é crescentemente complexa e multifacetada. Desde a matéria-prima que é o texto 
original, tantas vezes “em bruto”, convertido em formatos que o desmembram como peças 
cortadas em série e convertidas em caixas de “puzzle”, enviado para os vários cantos do mundo 
onde há de adaptar-se a alfabetos múltiplos, limitações de caracteres, exclusão de partes por 
inexistência de conceitos correspondentes, leituras e releituras sucessivas em busca da gralha 
perdida... 
Paradoxalmente, com o aumento da complexidade destes processos, constatamos que o 
profissional de tradução é cada vez mais negligenciado, relegado para último plano, vendo a 
sua intervenção à beira do dispensável, reduzida ao ínfimo dos prazos, ao mínimo regateado 
dos preços. 
Mas não impunemente... Bastar-nos-á um “passeio” pelas páginas da World Wide Web, seja 
em que área for e em que língua for, para nos darmos conta do “ linguajar” em que a nossa 
aldeia global vai tentando comunicar e transmitir as suas mensagens. 

O texto acima foi publicado nesta secção pelo Sílvio Oliveira em março de 2007. 
Perfeitamente atual - e, por desenvolvimentos vários, no centro dos quais está a 
automatização crescente dos processos de tradução - cada vez mais atual, não é verdade?
Por isso mesmo, quisemos recordá-lo hoje, aqui, em memória do Sílvio, que nos deixou 
vai fazer 2 anos (sim, já passam dois anos!) em 18 de abril de 2014.

The activity known as technical translation is part of a process with a technological component 
that is increasingly more complex and multi-faceted. Starting with the raw material of the 
original text, often “ in a rough form”, converted into formats that chop it up like parts of a 
puzzle, sent to the far reaches of the world where it is adapted to multiple alphabets, character 
limitations, the exclusion of parts due to the nonexistence of equivalent concepts, where it is 
successively read and re-read in search of the lost typo... 
Paradoxically, the growing complexity of these processes means that professional translators 
are increasingly neglected, relegated to the last plane, as if their intervention were dispensable, 
reduced to the insignificance of deadlines, to the haggled price minimum. 
But not without consequences... We just have to wander around the sites of the World Wide 
Web, irrespective of area and language, to realise the sort of “ dialects” that our global village 
attempts to communicate and send its messages with. 

The above text was published in this section by Sílvio Oliveira in March 2007. It is 
perfectly relevant today. Indeed, given developments since then, at the centre of which 
is the growing automation of translation processes, is it not truer than ever?
For this very reason we wanted to remember it today, here, in memory of Sílvio, who 
left us two years ago  (yes, two years have passed!) on 18 April 2014. n
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Se é verdade que a tradução técnica está cada vez mais sobrecarregada 
de complexos procedimentos de tradução, é igualmente verdade 
que dispomos, hoje, de uma panóplia de ferramentas que visam, 
justamente, facilitar os processos de tradução e revisão, e garantir 
níveis de qualidade excelentes com maior rapidez e menor esforço 
por parte de tradutores e revisores.

Refiro-me, em particular, a ferramentas de verificação (QA) 
como, por exemplo: ApSic Xbench, LTB Report do Translation 
Workspace, Verify files do SDL Studio, entre outras.
São ferramentas que ajudam a detetar traduções inconsistentes, 
espaços duplos, números incorretos, ausência de pontuação, texto 
não traduzido…
 
Ora, o que se verifica é que, com muita frequência, os tradutores se 

“esquecem” de utilizar estas ferramentas e, o que é mais grave ainda, 
também os revisores tendem a utilizá-las apenas quando os clientes 
exigem o preenchimento dos respetivos relatórios.
Resultado: somos nós, na Direção da Qualidade, que nos vemos 
obrigados a efetuar revisões adicionais para verificar aquilo que 
deveria ter sido verificado, em última instância, pelos revisores.
Fico, às vezes, com a impressão de que os nossos colaboradores têm 
tendência a pensar que temos, na philos, uma qualquer “varinha 
mágica” que resolve instantaneamente todos os problemas e… sem 
olhar aos custos!

Sabemos todos como, infelizmente, a conjuntura do mercado nos 
coloca crescentes desafios a todos os níveis e, particularmente, ao 
nível do controlo de custos. Se a philos tem conseguido manter, 
digamos assim, “la crème de la crème” dos grandes fornecedores de 
conteúdos para tradução, tal não se deve, obviamente, aos nossos 

“lindos olhos”, isto é, ao elevado prestígio que ao longo dos anos 
fomos conquistando. Deve-se, sobretudo, a um fator crucial: a 
confiança que os clientes depositam na qualidade do nosso trabalho. 
No momento em que essa confiança se quebrar – e basta, por vezes, 
um único trabalho de qualidade deficiente para que tal aconteça – o 
cliente, nas atuais condições de mercado, não hesitará em “mandar-
nos passear”…

Não se esqueçam: 
A confiança que demora anos a cimentar pode perder-se, para 
sempre, com um único trabalho mal feito!

While it is true that technical translation is increasingly overloaded 
with complex translation procedures, it is equally true that today 
an array of tools are available that aim precisely to facilitate the 
translation and review processes, and to guarantee excellent quality 
levels more quickly and more easily for translators and proof-readers.

I am talking in particular about Quality Assurance (QA) tools, 
such as: ApSic Xbench, LTB Report of Translation Workspace, 
Verify files of SDL Studio, among others.
These tools help to detect inconsistent translations, double spaces, 
incorrect numbering, lack of punctuation, untranslated text, and 
so on. 
 
What one notices is that translators very often “forget” to use these 
tools, and worse still, the proof-readers tend to use them only when 
clients ask the respective reports to be filled in.
The outcome? It is us, in the Quality Department, who are forced 
to do additional reviews to check what should have been checked 
earlier, and for the last time, by the proof-readers.
I am sometimes left with the impression that our collaborators 
believe we at philos have a “magic wand”, which instantaneously 
solves every problem, and at any cost!

We know that, unfortunately, the competitive market throws 
growing challenges our way at all levels, and especially with regard 
to cost control. The fact that philos has managed to secure what 
we can describe as the “crème de la crème” of the major suppliers of 
translation content is obviously not down to our “beautiful looks”, 
but rather the high level of prestige we have managed to acquire 
over the years. It is explained, above all, by one crucial factor: the 
confidence the clients have in the quality of our work. As soon 
as this confidence is broken – and sometimes a single assignment 
of poor quality is enough – the client, in today’s market, will not 
hesitate to tell us to “go take a hike”. 

Never forget: 
Trust that takes years to earn can be lost forever with a single poor 
quality job! n

a Paula Pires
-Quality Manager-

Ferramentas de Verificação
Quality Assurance Tools
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“... da Ocidental praia lusitana” a “... from the Western lusitanian shore”

|  março 2016 march  |

* Luís de Camões (1524-1580)

a Vitor Silva

 Matosinhos

a Vitor Silva

Terra de Horizonte e Mar. Assim é conhecida 
uma das maiores cidades do Norte do país. 
 
Vizinha do Porto, Matosinhos tem no mar o 
seu cartão de visita. Uma cidade com vocação 
portuária e tradição pesqueira, que nos recebe 
no areal e à mesa com sabor a mar. A marginal 
convida a extensos passeios e os espaços de 
fruição pública estão sempre repletos de quem 
busca o alento de uns raios de sol, de uma 
brisa fresca, de um espaço que liberte a mente 
a quem enfrenta o bulício diário da grande 
cidade.

Ao novíssimo terminal de cruzeiros do porto 
de Leixões, que alberga o parque de ciência 
e tecnologias do mar, chegam anualmente 
perto de cem mil passageiros. Ninguém fica 
indiferente à ousadia e singularidade do 
edifício que marca, já, de forma indelével, a 
paisagem da cidade e a memória de quem a 
visita. 

Matosinhos preserva, além do mais, uma 
cultura típica muito própria que não esquece 
a sua gastronomia, em particular dirigida aos 
amantes do bom peixe: há restaurantes que 
preparam o pescado na rua atraindo a atenção 
(e o apetite) de quem passa, para a sua frescura 
e qualidade. 

Cidade com intensa atividade cultural em 
várias áreas, Matosinhos é terra de nomes 

maiores da arquitetura portuguesa, como Siza 
Vieira. A Casa de Chá da Boa Nova e a Piscina 
das Marés são duas obras icónicas deste autor 
que o visitante não pode deixar de conhecer. 

Matosinhos não é só vizinha, é companheira 
do Porto. Deixamos ficar uma sugestão 
de passeio a pé: num fim de tarde, vá da 
Ribeira do Porto até à praia de Matosinhos e 
experimente dez quilómetros de caminhada: 
as pontes, o rio, o mar, o sol, a maresia, a praia 
e tanto mais farão, desta, uma caminhada 
inesquecível. Por que espera?

Land of the Horizon and the Sea. That is 
the epithet given to one of Portugal’s largest 
northern cities. 

On the outskirts of Porto, the chief attraction 
in Matosinhos is the seashore. It is a city 
built around its port and with a rich fishing 
tradition, which offers visitors sandy beaches 
and the flavours of the sea. The seashore 
invites one to take long strolls and the public 
walkways are always full of sun seekers 
enjoying the sea breeze and somewhere to 
clear the mind of the daily hustle and bustle 
of big city life.

The brand new Leixões port cruiser terminal, 
which includes the sea science and technology 
park, attracts around one hundred thousand 

passengers every year. Nobody can fail to be 
amazed by the boldness and uniqueness of the 
building that indelibly marks the landscape of 
the city and the memory of those who visit it.
 
Matosinhos has kept its own very typical 
culture intact as regards its culinary traditions, 
especially for lovers of delicious fish dishes: 
some restaurants cook the fish on the street 
enticing the passers-by and whetting their 
appetite, thanks to the freshness and quality 
of the product. 

The city has intense cultural activity in several 
areas, so it is little surprise that Matosinhos 
is the home to some of the biggest names of 
Portuguese architecture, such as Siza Vieira. 
The Casa de Chá da Boa Nova (restaurant) 
and the Piscina das Marés (ocean swimming 
pool) are two iconic works of this architect 
that are must-visits. 

Matosinhos is not only Porto’s neighbour, it is 
Porto’s companion, and as such we suggest the 
following walk: at the end of the afternoon 
take a saunter from the Porto riverside to 
Matosinhos beach. This ten-kilometre route 
takes in the bridges, the river, the sea, the sun, 
the Atlantic breeze, the beach and so much 
more, making it an unforgettable walk. What 
are you waiting for? n
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Carlos Castilho Pais 
[professor universitário :: university professor]

In Portuguese
Em português
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 Como habitualmente, também no início deste ano 
escolhi um tema para a divulgação das minhas pesquisas ou dos 
meus interesses académicos. Para este ano, apostei no tema de os 
Línguas. Realizei já uma conferência sobre o tema no Sul do país e 
está programada uma outra na zona da grande Lisboa.
 O termo Língua foi utilizado para designar o ‘intérprete’ 
na época da Expansão e dos Descobrimentos Portugueses. O 
público-alvo destas conferências é constituído, pois, por tradutores 
e por quem se interessa pela História de Portugal. E conto sempre 
histórias de vida de personagens que estudei. Conto, por exemplo, 
alguns aspetos da vida de Gaspar da Gama, um Língua que 
desempenhou tarefas no Oriente no tempo do 1.º Vice-Rei da 
Índia. Explico a razão de ser do seu nome, para que não se pense 
que se trata de algum filho do nosso descobridor do caminho 
marítimo para a Índia.
 Sobretudo, nestas minhas conferências, não deixo de 
nomear as minhas fontes. Algumas não são de fácil acesso, mas 
elas poderão ser de utilidade a quem queira aprofundar este tema, 
que não é tratado nas nossas escolas e muito raramente é debatido 
nas nossas universidades. Tento também esclarecer algumas 
questões: como se recrutavam os Línguas, qual a formação que 
possuíam, existia na altura alguma escola de formação?
 É verdade, e é preciso dizê-lo: a História não se tem 
interessado pelo tema. Haverá certamente razões para o facto. 
Estes homens, na sua grande maioria, não eram portugueses, mas 
estiveram ao lado dos portugueses, nos seus êxitos e fracassos. 
Deles não reza a História, mas devia. Alguns poderiam dar nome 
às nossas ruas. Seria um reconhecimento devido.
 Evidentemente, os Línguas foram, na sua maioria, 
tradutores do discurso oral. Raramente encontramos nas fontes o 
testemunho do desempenho de determinado Língua. Nada existe 
gravado. Hoje não seria assim. Pouco aprenderá o tradutor ou o 
intérprete atual nestas minhas conferências, se se interessar apenas 
pelas questões técnicas do traduzir ou do interpretar. A propósito, 
vale a pena que aqui refira um acontecimento recente.
 Coloquei numa página do Facebook, administrada e 
frequentada por tradutores, um cartaz de promoção de uma destas 
minhas conferências. Nele, constava o título: Os Línguas na 
Expansão e nos Descobrimentos Portugueses. A itálico figurava, 
como agora, o que devia figurar, para afastar qualquer ideia de 
gralha. Mesmo assim, alguém perguntou se não se tratava, de facto, 
de uma gralha. A observação compreende-se menos quando ela 
vem de um tradutor. Um tradutor deve interessar-se pela história 
da sua profissão. A História da Tradução foi já introduzida nos 
planos de estudo dos cursos de tradução. Mas duvido que o tema 
em questão seja aí abordado. E a prova está em considerar-se existir 
uma gralha, quando escrevemos ou falamos dos Línguas. Os 
Línguas merecem todo o nosso respeito, quer sejamos tradutores, 
quer sejamos apenas interessados pela História de Portugal, que 
deviam ser todos os portugueses.

 As usual, at the start of the year I chose a topic to disclose 
my research or my academic interests. This year I plumped for the 
topic of the Tongues. I gave a speech on the topic in the south of 
Portugal and another one is programmed in the zone of greater 
Lisbon.
 The term Tongue was used to describe an ‘interpreter’ in 
the time of the Portuguese Expansion and Discoveries. The target 
audience of these speeches consists of translators and those who 
are interested in Portuguese history. And I always talk about the 
life stories of the people I have studied. I talk, for example, about 
aspects of the life of Gaspar da Gama, a Tongue who performed 
tasks in the East in the time of the 1st Viceroy of India. I explain 
how he acquired his name, so that nobody thinks he is the son of 
our discoverer of the maritime route to India.
 Above all, I never neglect to list my sources in these 
speeches. Some of them are not easy to access, but they may be 
useful to those who want to dig deeper into the topic, which is 
not part of the school syllabus and is very rarely debated in our 
universities. I also try to clarify some questions: how were the 
Tongues recruited? What training did they do? Was there a school 
for interpreters at the time?
 A truth that must be told is that history has not shown 
interest in the topic. There are certainly reasons for this. The vast 
majority of these men were not Portuguese, but were alongside 
the Portuguese, in their successes and their failures. History does 
not remember them, but it should. Some of them merited having 
streets named after them. It would be just recognition.
 Of course, the Tongues were, for the most part, translators 
of oral discourse. We rarely find testaments about the performance 
of a given Tongue in the sources. Nothing is recorded. Today this 
would not be the case. Today’s translators or interpreters would 
learn little from my speeches if they were interested only in the 
technical questions of translating or interpreting. On this point, 
it’s worth mentioning a recent event here.
 I put a poster publicising one of my speeches on a 
Facebook page administered and visited by translators. The title 
was: The Tongues in the Portuguese Expansion and Discoveries. 
The italics were in place, as above, to avoid any idea of a typo. 
Even so, somebody asked if it was not a typo. The observation is 
less understandable when it comes from a translator. Translators 
should show an interest in the history of their profession. The 
History of Translation is now included in the study plans of the 
translation courses. But I doubt that the topic under analysis 
is tackled. And the proof is in the fact this is considered a typo, 
when we write or talk about Tongues. The Tongues deserve our 
fullest respect, whether from translators, or simply from people 
interested in the History of Portugal, as all Portuguese should 
be. n 
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aGosta de flores? 

Are you a flower fan?

As glicínias são elegantes trepadeiras, com inflorescências longas, pendulares, carregadas de numerosas 
flores e suavemente perfumadas. As suas flores dispõem-se em compridos cachos pendentes de cor roxa, 
violeta, rosa ou branca. Pertencem à família das Fabaceae, com diversas espécies nativas da China, Japão e 
Costa Leste dos Estados Unidos.

Podem atingir 20 metros de altura e alargar-se até mais de 10 metros, sendo por isso muito utilizadas em 
pérgulas de jardim e produzindo efeitos de extraordinária beleza.

Em Portugal, são conhecidas como as flores da Páscoa por iniciarem precisamente nesta época a sua bela 
floração.  

Wisteria are elegant climbers, which when blossoming have long, hanging, abundant and lightly scented 
flowers. The flowers are in lengthy bunches and purple, violet, pink or white in colour. They belong to the 
Fabaceae family, with several species native to China, Japan and the East Coast of the United States.

They can reach 20 metres in height and have a width of up to 10 metres, and as such are commonly used to 
decorate garden pergolas with striking beauty.

In Portugal, they are known as Easter flowers because it is precisely at this time of the year that they burst 
into bloom. n

GlicíniasWisteria
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Damos os nossos parabéns aos dois os leitores que nos enviaram a resposta 
certa: é o pintor húngaro Ignác ROSKOVICS (1854-1915) que foi imor-
talizado nesta bela escultura, nas margens do Danúbio, em Budapeste.

Two of our readers are to be congratulated for having given the correct 
answer:
It is the Hungarian painter Ignác ROSKOVICS (1854-1915) who was 
immortalised in this beautiful sculpture on the banks of the Danube in 
Budapest. n

Há bem pouco tempo foi considerado um dos mais 
belos edifícios do mundo no seu género. Sabe qual 
é esta joia arquitetónica do final do Séc. XIX e em 
que cidade se encontra?

It was very recently considered one of the most 
beautiful buildings in the world of its kind. Do 
you know what this late 19th-century architectural 
treasure is and where it can be found? n
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“Fábula da fábula” “Fable of the fable”

a Dom Biralbo da Porta do Olival

Nunca entendi a admiração que os humanos parecem ter, pelo 
menos desde há uns bons três séculos, por esse bicharoco com 
três pares de pernas e um par de antenas chamado formiga. E 
menos entendo, ainda, como é que os humanos, que tanto dizem 
prezar aquilo a que chamam democracia e igualdade de direitos, 
se permitem recomendar, como exemplo, uma sociedade tão 
injusta, déspota e praticante da mais cruel escravatura, como é 
o caso destas repelentes criaturas que nada produzem e vivem 
exclusivamente para se alimentarem a si próprias! As abelhas, 
ao menos, apesar de igualmente antidemocráticas, sempre 
produzem alguma coisa!
Enfim, confesso-vos que tenho sempre alguma dificuldade em 
entender certas filosofias destes curiosos seres de duas patas. Mas 
é, certamente, defeito meu. Ou talvez não… Ora vejam o que a 
este respeito escreveu um tal Miguel Torga, e digam, depois, de 
vossa justiça!

Era uma vez
Uma fábula famosa,
Alimentícia
E moralizadora,
Que, em verso e prosa,
Toda a gente
Inteligente,
Prudente
E sabedora
Repetia
Aos filhos,
Aos netos
E aos bisnetos.
À base duns insetos,
De que não vale a pena fixar o nome,
A fábula garantia
Que quem cantava
Morria
De fome.
E realmente...
Simplesmente,
Enquanto a fábula contava,
Um demónio secreto segredava
Ao ouvido secreto
De cada criatura
Que quem não cantava
Morria de fartura. 

 

I’ve never understood the admiration humans seem to have, at 
least over the last three hundred years or so, for this insect with 
three pairs of legs and a pair of antennas called an ant. I’m left 
even more flummoxed that humans, who spend so much time 
advocating democracy and equal rights, positively marvel at such 
an unjust, despotic and cruel slave-driven society, as is the case 
with these repellent creatures, who do not produce a thing and 
live exclusively to feed of themselves! Bees for example, although 
equally undemocratic, at least produce something!
To be honest, I confess I always find it difficult to understand 
certain philosophies professed by these curious beings who walk 
on two legs. It is certainly a defect of mine. Or perhaps not. Look 
what a certain Miguel Torga wrote about this issue, and then tell 
me what you think!

Once upon a time
There was a famous fable,
Nourishing
And imparting morals,
Which, in verse and prose,
Everybody
Intelligent,
Prudent
And wise
Repeated to 
Their children,
To their grandchildren
And to their great grandchildren.
Based on some insects,
Which aren’t even worth mentioning by their name,
The fable elucidated
That he who sang
Would die
Of hunger.
And really...
Simply,
While the fable was told,
A secret demon confided
To the secret ear
Of each creature 
That those who did not sing
Would die of glut. n
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Thomas Kundert

“A coffee please” 
“Um café, se faz favor”
Upon settling in Lisbon I quickly became a fan of a particularly 
delightful habit of many of my Portuguese friends, spending long 
lazy afternoons on a café patio. Looking back I find it amazing 
how many hours of entertainment we managed to squeeze out of 
a few escudos in our pockets, as we put the world to rights. 

My Portuguese was gradually improving, but nothing could 
prepare me for the veritable encyclopaedia of definitions when 
it came to ordering my afternoon pick-me-up. True to my roots, 
I had always preferred tea to coffee, so I have some excuse for my 
ignorance in these matters. 

The problem was the more attentively I listened to my 
acquaintances make their orders, the more confused I got. 
While João would bark “bica cheia” at the waiter, Sandra would 
ask for a “meia-de-leite”. My neighbour Dona Esmeralda always 
went for a “galão”, whereas Francisco was partial to a “carioca”, 
and all the while I was getting more and more confused. 

Having grown up in England, in a time before a certain café 
culture had been imported, when you wanted a coffee the only 
question was basically: “black or white?” 

Listening to the multitude of coffee options had already put 
my head in a whirl but the variations just kept on coming: a 

“duplo”, a “garoto”, an “italiana”, even some wild concoction 
some of the elderly men were fond of drinking after lunch called 

“café com cheirinho”, which involved a dose of bagaço, a fluid I 
subsequently learned was a strong type of firewater but which at 
the time appeared nothing less than pure alcohol. 

It is no exaggeration to say it took me the better part of a full year 
to learn and understand the endless terms and expressions when 
it came to ordering a cup of coffee. I clearly remember explaining 
this to cousins on a visit to the city of Porto. We were in a café 
and I had proudly reeled off a long list of coffee options, their 
Portuguese names and their variations. 

It was then that my heart sunk, upon hearing several of the locals 
ordering a “pingo” or a “Cimbalino”, terms I was to learn were 
only used in the north. “What!? There are more!?”

The battle had not yet finished.  

Instalado em Lisboa, rapidamente me tornei fã de um hábito 
particularmente delicioso dos meus muitos amigos portugueses, 
preguiçando pelas tardes fora numa esplanada de café. Recordo 
agora, com surpresa, como conseguíamos fazer render os poucos 
escudos que trazíamos nos bolsos, passando horas a tentar 
endireitar o mundo. 

O meu português ia melhorando substancialmente, mas nada 
podia preparar-me para a verdadeira enciclopédia de definições 
que me esperava na hora de pedir o meu tónico vespertino. Em 
boa verdade, eu sempre tinha preferido o chá, portanto, estava 
perdoada a minha ignorância nestas matérias.

O problema era que, quanto mais atentamente ouvia os pedidos 
dos meus conhecidos, mais confuso ficava. Se o João clamava por 
uma “bica cheia” ao empregado, a Sandra pedia “meia-de-leite”. A 
minha vizinha D. Esmeralda ia sempre por um “galão”, enquanto 
o Francisco era fiel a um “carioca”… e, é claro, a minha confusão 
era cada vez maior.

Nado e criado em Inglaterra, ainda antes de uma certa cultura 
do café ter sido importada, quando se queria um café a única 
questão era, apenas: “simples ou com leite?”

Uma tal profusão de opções punha-me a cabeça à roda, mas as 
variantes não paravam: um “duplo”, um “garoto”, uma “italiana”, 
para já não falar duma estranha mistura que alguns homens 
mais velhos gostavam de beber depois do almoço: “café com 
cheirinho”, o que inclui uma dose de bagaço, um líquido que, 
vim depois a saber, é uma espécie de aguardente de sabor bem 
forte, mas que, na altura, me parecia ser nada menos do que puro 
álcool. 

Não exagero se disser que me demorou praticamente um ano 
a aprender e compreender a infinidade de termos e expressões 
que envolvem o ato de pedir um simples café. E não posso deixar 
de recordar como expliquei isto mesmo aos meus primos, numa 
visita ao Porto. Estávamos num café da cidade e eu ia desfiando 
orgulhosamente a longa lista de opções, designações e variações 
duma simples chávena de café.

Foi então que o coração me caiu aos pés, quando ouvi pedir, ali 
mesmo ao meu lado, um “pingo” e um “Cimbalino”… termos que, 
vim depois a saber, são típicos do norte do país. “O quê? Ainda 
há mais?!”

A minha luta não estava terminada. n
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Epigram
Epigrama*

«I love my dreams», I said, a winter morn,
To the practical man, and he, in scorn,
Replied: «I am no slave of the Ideal,
But, as all men of sense, I love the Real.»
Poor fool, mistaking all that is and seems!
I love the Real when I love my dreams.

«Eu amo os meus sonhos», disse eu para
 alguém

Prosaico, em manhã de inverno, que com
 desdém

Replicou: «Não sou escravo de Ideal
E, como gente sensata, amo o Real.»
Pobre louco, o ser e o parecer trocando —
É que eu amo o real meus sonhos amando. n

M*rdas que o Meu pai diz
Sh*t My Dad Says 

Justin Halpern
  
O ser humano é pródigo a criar novas roupagens para necessidades antigas. Se, antes, 
nos deslocávamos por questões de sobrevivência, hoje em dia somos, em grande 
parte, viajantes movidos a lazer. Que fazer, porém, com as paradoxais horas de 
tédio passadas em aeroportos, à espera dos 
voos? Durante décadas, a dita literatura de 
aeroporto desenvolveu fórmulas mais ou 
menos estritas para responder ao problema: 
ficção pautada a ritmo de metralhada, 
autoajuda com garantia de felicidade, dicas 
infalíveis para o seu sucesso profissional. Até 
que veio a era da Internet…

A nossa escolha para nos fazer companhia 
durante um quarto de dia em trânsito 
derivou, precisamente, de um fenómeno 
de sucesso na rede social Twitter. Na conta 
original, o autor reuniu conselhos, opiniões, 
comentários sobre política, ciência, desporto, 
ou sobre a vida em geral, que, como está fácil 
de ver, o seu pai lhe foi transmitindo ao longo 
dos anos. O livro é uma recolha de algumas 
dessas histórias e citações autenticamente 
divertidas, não raras vezes escatológicas, mas quase sempre acutilantes. Porém, o 
que as torna de facto diferentes é que estas, ao contrário das que podemos encontrar 
noutras obras que se propõem a ajudar os seus leitores, e apesar dos preparos a que 
uma edição em livro sempre obriga, nos surgem sem o polimento que torna as frases 
impessoais, cheias de um otimismo sem substância que não a crença em si mesmo.

Um exemplo como este — «Não somos uma espécie perspicaz. Matamo-nos uns 
aos outros por causa de discussões sobre o que acontece quando morremos, e depois 
não conseguimos ver a ironia disso» — será suficiente para perceber que não há 
demasiado otimismo a recolher destas páginas… mas não acreditamos que as termine 
sem dar umas boas gargalhadas.

The human being is prodigious at creating new ways to dress up old needs. If 
in the past we travelled to survive, today we are, for the most part, travellers for 
reasons of pleasure. So what should we do with the paradoxical hours of tedium at 
airports while waiting for our flights? For decades we had airport literature as one 
of the solutions to fix the problem: action-packed fiction, self-help guides to eternal 
happiness, and foolproof tips for professional success. Then came the Internet era.

Our suggestion to keep you company for a quarter of a day spent in transit is an 
offshoot of what was a phenomenal success on the social network Twitter. In the 
original Twitter account, the author gathered together advice, opinions, comments 
on politics, science, sport or life in general, which, as is easy to see, his father 
transmitted to him over the years. The book is a collection of some of these stories 
and quotations that are authentically funny, often eschatological, but almost always 
cutting. However, what makes them different is that, unlike what we find in other 
works that claim to help their readers, and despite a degree editing that a book 
always requires, these thoughts are presented without the politeness that makes the 
sentences impersonal, full of optimism with no substance other than the belief in 
itself.

One such example: “We ain’t a sharp species. We kill each other over arguments 
about what happens when you die, then fail to see the f****** irony in that”, is enough 
to understand that there is no overdose of optimism in perusing through these pages, 
but we don’t believe you will finish it without a healthy bout of laughter. n
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(Re)leituras a (Re)reading

*AlexAnder SeArch. Já tivemos ocasião de aqui trazer 
exemplos da obra heterónoma de Fernando pessoa, 

com poemas de álvaro de campos (edição 19) e de 
alberto caeiro (edição 28). não sendo um verdadeiro 

heterónimo, mas também não um simples pseudónimo, 
alexander search Foi criado literariamente por pessoa, 

durante a sua Juventude na áFrica do sul. ainda que 
com uma voz algo pueril e menos reFinada, Foi uma 

evidente antevisão dos grandes temas sobre que o poeta 
se viria a debruçar.

* tradução de luísa Freire para a edição da assírio & 
alvim (1999).

AlexAnder SeArch. We have previously brought 
examples oF the Work oF Fernando pessoa’s heteronyms, 

With poems by álvaro de campos (edition 19) and 
alberto caeiro (edition 28). While not a true 

heteronym, but also not a simple pseudonym, alexander 
search Was literarily created by pessoa While he Was 

groWing up in south aFrica. With a voice that Was still 
someWhat puerile and less reFined, it Was an obvious 

precursor oF the great topics that the poet Would come 
to dWell on.

* translation by luísa Freire, For the assírio & alvim 
publication (1999).

 

alexander searcH *
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Derivações de um Guarda-Livros a Musings from a Bookworm

a Artur Semedo

Três meses passados, temos de admitir que muito dificilmente se oferecem dicionários, e menos ainda em papel, seja por alturas de Natal 
ou aniversários. Porém, ninguém parece estar muito preocupado com o seu futuro, talvez porque vão surgindo, paulatinamente, soluções 
em linha, ou talvez porque perceber o significado das palavras da própria língua seja cada vez menos importante. O que parece, de facto, 
importar é expressar a opinião pessoal, aleatória, infundada, quase sempre mal articulada, num qualquer fórum digital.

O recém-falecido Umberto Eco nunca se eximiu a expressar a sua opinião sobre esta questão, inclusivamente de forma mais virulenta: «no 
momento em que todos têm direito à palavra na internet temo-la dado aos idiotas, que de outro modo nunca seriam lidos noutro sítio.» 
Não nos deixa de parecer mais um paradoxo (apenas mais um) da modernidade — se o caminho para a literacia e o conhecimento se foi 
abrindo a cada vez mais pessoas, a verdade é que estas parecem ter preferido fechar os livros, e simplesmente falar, falar, falar… sem ler nem 
ouvir e, sobretudo, sem refletir.

Num mundo assim, cada vez mais poluído de ruído, urge então, e pegando novamente nas suas palavras, partir à «redescoberta de certas 
práticas consideradas em perigo», sejam elas os livros, o talento de escutar, ou, acima de tudo, a capacidade de sobreviver no meio do 
silêncio…

Three months on from the festive season we have to admit that a dictionary is an increasingly rare gift at Christmas time or for a birthday 
present, especially in paper form. However, nobody appears particularly worried about its future, perhaps because online solutions are 
gradually emerging, or maybe because understanding the meaning of the words of a language is less and less important. What seems to be 
more important is expressing an opinion in some digital forum or other, even if it is random, groundless and usually poorly articulated.

The recently departed Umberto Eco never neglected to express his opinion on this issue, sometimes in a most virulent manner: “In a 
moment when everybody has the right to their say on the internet, we have been handing it over to idiots, who otherwise would never 
have had their thoughts read anywhere else.” It is another paradox (just another one) of modern times. While the path to literacy and 
knowledge has been opened up to more and more people, it seems they prefer to ignore books and simply to talk incessantly, without 
reading or listening, and worst still, without reflecting.

In such a world, which is increasingly polluted with noise, it is crucial – again borrowing Eco’s words – to set off on the “rediscovery of 
certain practices considered dangerous,” whether they be reading books, the talent to listen, and above all else, the capacity to survive in 
the midst of silence. n

É preciso reinventar o silêncio
It’s necessary to reinvent silence
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a Ricardo Fernandes

Uma vez chegada a primavera, concordam certamente que a vontade 
de regressar ao inverno e aos dias de chuva não será muita. Já no 
nosso computador, regressar ao passado pode ser, por vezes, uma 
grande vantagem e/ou solução.

Curiosamente, com o Windows 10, a Microsoft desativou o sistema 
de restauro da maioria dos sistemas, contrariando o que era habitual 
desde as versões Millennium do sistema operativo Windows, nas 
quais esta função estava ativada por defeito. Esta funcionalidade 
tranquilizou sempre os utilizadores, que estavam seguros de que, em 
qualquer altura, podiam utilizar um ponto de restauro do sistema, 
voltando atrás uns dias e conseguindo, assim, recuperar facilmente 
de algum erro, alteração ou eventual falha inesperada.
A Microsoft nunca explicou muito bem por que razão a 
funcionalidade de ponto de restauro deixou de estar ativada por 
omissão. Contudo, alguns indícios apontam para que tudo se deva 
a uma questão de poupança do espaço de armazenamento em disco: 
a ideia é, assim, permitir que o Windows 10 seja capaz de correr em 
máquinas com pouco espaço disponível.

Voltando ao nosso artigo, e como as boas práticas são de manter, 
vamos então perceber como ativar o restauro do sistema no Windows 
10.
A ativação do restauro do sistema é feita através do painel do controlo 
ou procurando por Criar Ponto de Restauro.
Depois, basta selecionar o disco ou partição e carregar em 
Configurar.
Aí, devem selecionar a opção Ativar a proteção do sistema e, de 
seguida, indicar a quantidade de GB em disco que desejam atribuir 
e disponibilizar para esta funcionalidade.

E com estes simples passos fica novamente disponível a possibilidade 
de recuperar e regressar a um ponto de restauro, sem dúvida uma das 
mais interessantes e úteis funcionalidades do Windows. Se tiverem 
bastante espaço em disco, mantenham-na ativada, pois poderá ser 
fundamental no caso de terem algum problema com o sistema. 
Afinal, regressar ao passado pode até ser um passo dado em frente.

Voltamos em junho com mais curiosidades e dicas do Windows 10.

Upon the arrival of spring, you will certainly agree that there is 
little desire to turn back the clock to winter and rainy days. When it 
comes to our computer, however, going back to the past is sometimes 
a big advantage and/or the solution.

Curiously, with Windows 10, Microsoft deactivated the restore 
point for most the systems, in contrast to what was the norm since 
the Millennium versions of the Windows operating system, when 
this function was activated by default. The feature gave users peace 
of mind, in the knowledge that at any time they could use a restore 
point of the system, going back a few days and as such easily recover 
from any error, alteration or possible unexpected defect.
Microsoft never explained very well why the restore point 
functionality was no longer activated by default. However, some 
indications suggest it is all a question of saving storage space on 
the disk: thus, Windows 10 can run on machines with little space 
available.

Going back to our article, and as good practices should be 
maintained, we will now understand how to activate the restore 
point of the system in Windows 10.
The restoration of the system is activated using the control panel or 
searching for Create Restore Point.
Afterwards, simply select the disk or partition and click on 
Configure. 
Once there, select the Activate system protection option and then 
indicate the quantity of disk GB you want to attribute and make 
available for this functionality.

Through these simple steps you again have the possibility to recover 
and return to a restore point, which is undoubtedly one of the most 
appealing and useful functionalities of Windows. If you have a lot of 
space on the disk, keep it activated as it may be essential if you have 
a problem with the system. At the end of the day, going back to the 
future can even be a step forward.

We’ll be back in June with more curiosities and tips regarding 
Windows 10.n

De volta ao Ponto de Restauro
Bringing back the Restore Point

Tradumática a Tradumatics
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“Os homens vivem de certo modo como cegos, e em geral é 

quanto lhes basta. (…) Por mim, desde muito pequeno que 

gosto de interrogações e dos caminhos que conduzem às res-

postas. De resto, por vezes, acabo por ficar a conhecer apenas o 

caminho, mas não é grave: já avancei.”
 

O Relatório de Brodeck

Philippe Claudel

ÁLBUM DE 
FOTOGRAFIAS
Recordamos nestas páginas fotografias do nosso sócio 
fundador, Sílvio Oliveira, e também citações extraídas 
dos seus livros e autores preferidos.

PHOTO ALBUM 
On these pages we gather photographs in 
remembrance of our founding partner, Sílvio Oliveira, 
and also citations from his preferred books and 
authors. 

“Men live, in a way as the blind do, and generally that’s enough 

for them. (…) As for me, since I was small I’ve loved questions 

and I’ve loved the paths you must follow to find the answers. 

Sometimes I only learn the path, but it doesn’t matter: I’ve 

moved forward.”

Brodeck’s Report

Philippe Claudel
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Umas 16 a 18 horas de voo é o que aguarda 
quem, partindo de Lisboa, se atreva a ir até 
Taipé: assistir às comemorações do Ano 
Novo Lunar em terras do antiquíssimo 
Império do Meio não se faz por menos.
Depois, na ilha que dos portugueses 
guarda o nome de Formosa, os caprichos da 
natureza podem ainda revelar-se-nos, logo 
à chegada… sob a forma de um dos muitos 
sismos que regularmente atingem Taiwan.
Neste caso, em Taipé, pouco mais de 
24 horas após a chegada, ainda a tentar 
acomodar o sono ao novo fuso horário, 
apenas tive a vaga sensação de a cama se 
haver transformado em precária barca de 
equilíbrio instável, vogando, ainda assim, 
em águas calmas… Mais a sul da ilha, porém, 
o fenómeno ultrapassou o ponto 6 da escala 
de Richter, com vítimas contadas depois 
em dezenas de mortos e centenas de feridos. 
As placas tectónicas (Euro-asiática e das 
Filipinas) próximas de Taiwan, provocam 
com frequência estremecimentos de que 
as autoridades vêm tentando proteger o 
território desde o grande desastre de 1999.
Não será, pois, por acaso, que Taipé ostenta 
como seu ícone mundialmente famoso a 
Torre 101, um dos mais altos edifícios do 
mundo, cujos elementos de resistência a 
fenómenos sísmicos incluem um gigantesco 
pêndulo de aço de 680 toneladas, colocado 
no 92.º dos seus 101 andares, que serve de 
contrapeso mecânico à vibração, absorvendo 
energia e amortecendo as oscilações. Apesar 
dos seus mais de 500 metros de altura, é 
um edifício cujas linhas arquitetónicas não 
ultrajam a cultura asiática em que se insere. 
É, também, reflexo duma ocidentalização 
influenciada pelo apoio maciço dos 
Estados Unidos (a quem Taiwan deve a sua 
atribulada autonomia e desenvolvimento 
económico desde os tempos da revolução 
chinesa).
Símbolo maior desses tempos é o imponente 
Memorial a Chiang Kai-shek , na cidade de 
Taipé. Chiang Kai-shek foi líder do partido 
Kuomitang que, em 1949, derrotado 
pelas forças de Mao Tsé Tung, se refugiou 
em Taiwan estabelecendo um regime 
autoritário sob lei marcial. Durante 25 anos 
ainda aqui foi sonhando, em vão, alcançar 
o domínio sobre a China continental. Mas 

esses são contos dum velhinho e agitado 
século XX que, por hoje, me dispenso de 
esmiuçar.
O Ano Novo chinês combina rituais do 
Natal e da Páscoa dos católicos. Na véspera 
do Ano Novo, os chineses devem limpar 
e enfeitar a casa, organizar os negócios, 
pagar as dívidas (?), fazer oferendas aos 
deuses… Reúnem-se para jantar em família 
preparando os melhores manjares: é 
indispensável o peixe que simboliza fortuna, 
o arroz para a prosperidade e a massa para 
trazer longa vida; por fim, os bolinhos 
retangulares a imitar lingotes de ouro, 
frutas cristalizadas e as tangerinas da sorte, 
que surgem também em pequenas árvores 
dentro e fora de casa, e ao longo das ruas, 
em grande profusão. Nas portas das casas 
e apartamentos são colocados retângulos 
de papel vermelho com votos de Feliz Ano 
Novo. Também nesta noite, ou no primeiro 
dia do ano, as crianças e os jovens solteiros 
recebem dos avós envelopes vermelhos 
contendo dinheiro.
Até à primeira Lua Cheia, seguem-se duas 
semanas de celebrações variadas, com 
destaque para os cortejos do Dragão 
acompanhados de uma espécie de 

“gigantones” de simbologias várias. 
Os milhares de templos budistas e taoistas 
enchem-se de fumo de incenso que as 
pessoas queimam em preces várias; embora 
o façam ao longo de todo o ano, nesta época 
as nuvens de incenso assemelham-se a um 
intenso nevoeiro pairando sobre a cidade 
em manchas imensas sobre as áreas onde se 
situam os templos. Os rituais são inúmeros 
e profusamente seguidos: levar as roupas aos 
templos para que sejam abençoadas, passar 
de joelhos sob os altares para atrair a sorte… 
Ir à China dar as boas-vindas ao Ano Novo 
Lunar… sonho nosso, ocidentais cansados 
da nossa ocidentalidade, tão sedentos do 
que nos parece exótico e só por isso mais 
autêntico, sempre em busca de raízes pré-
civilizacionais, de segredos que teimamos 
em julgar ocultos nas pirâmides do Egito, 
nas estátuas da Ilha de Páscoa ou nos 
templos do Tibete…
Civilizados, mas insatisfeitos da nossa 
tão imperfeita civilização, vamos por esse 
mundo à procura da oculta sabedoria duma >>

Ir à China dar as boas-vindas ao Ano Novo Lunar 
A trip to China to see in the Lunar New Year 

a Margarida Fonseca Silva

Fotos de / Photos by Yang Lin

>>
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perdida Atlântida… e se, nos passados séculos, viajar era a única 
forma de encontrar e conhecer paisagens, culturas e povos, de facto, 
diferentes, hoje, na global aldeia em que vamos transformando este 
nosso mundo, permitam-me, leitores, algum ceticismo…. e uma 
certa reflexão: tal como na gastronomia, a China tem sabiamente 
exportado uma filosofia de vida que vem sendo idealizada e 
assimilada pela vanguarda cultural do ocidente e que, a breve prazo, 
só existirá mesmo na nossa incauta ingenuidade. 
A oriente, a batuta já toca cada vez mais alto a música do “look, talk 
& think the western way”. Os sofisticados centros de compras e 
gigantescos hipermercados, são os novos templos que fascinam e 
atraem irresistivelmente os passos pequeninos dos chineses, com ou 
sem cartão de crédito... 
Mas, de cada vez que um cidadão chinês junta as palmas das mãos e 
faz duas ou três vénias para nos agradecer seja o que for… sentimo-
nos promovidos a deuses! E, mesmo quando nos dizem “Thank 
you!”, o sorriso que acompanha o gesto e as palavras é de tal forma 
convincente que nos achamos tentados a acreditar que, para eles, 
ainda somos especiais!
Da Formosa ao Rio das Pérolas, não será apenas dos sorrisos de 
mãos postas, mas de umas quantas outras peculiaridades, que aqui 
me tereis discorrendo nas próximas edições. 

A 16 to 18-hour flight awaits those venturing from Lisbon to Taipei 
City. There are no two ways about it: to witness the Lunar New Year 
in the ancient Middle Kingdom requires a lengthy journey.
Once in Taiwan, which the Portuguese called the Isla Formosa 
(beautiful island), the whims of nature may decide to gift us, right 
upon arrival, with one of the many earthquakes that regularly hit 
Taiwan.
In this case in Taipei City, a little more than 24 hours after our 
arrival, still trying to acclimatise to new sleep patterns of the 

new time zone, I had only the vague sensation that my bed was 
transforming into a precariously unstable boat, rocking lightly 
in calm waters. Further south on the island, however, the tremor 
reached magnitude 6 on the Richter scale, causing dozens of deaths 
and hundreds of injuries. The tectonic plates (Euro-Asiatic and 
the Philippines) near Taiwan frequently cause tremors that the 
authorities have been trying to protect themselves from since the 
great disaster of 1999.
It is not by chance, therefore, that a world famous landmark of 
Taipei City is the 101 Tower, one of the tallest buildings in the 
world, the earthquake protection items of which include a giant 
steel pendulum weighing 680 tonnes, positioned on the 92nd of 
its 101 floors, which serves as a mechanical counterweight to the 
vibration, absorbing energy and dampening oscillations. Despite 
being over 500 metres in height, the building’s architectural style 
does not offend the Asian culture of its surroundings. It is also a 
reflection of a Westernisation influenced by the staunch support of 
the United States (to which Taiwan owes its turbulent autonomy 
and economic development since the time of the Chinese 
revolution).
The biggest symbol of these times is the National Chiang Kai-
shek Memorial Hall in Taipei. Chiang Kai-shek, the leader of 
the Kuomintang party that in 1949, after being defeated by the 
forces of Mao Tse Tung, took refuge in Taiwan, establishing an 
authoritarian regime under martial law. For 25 years the dream 
here was to achieve domination over mainland China. But these 
are stories of an old and volatile 20th century, which today I do not 
feel like dwelling on.
The Chinese New Year combines the catholic Christmas and Easter 
rituals. On New Year’s Eve tradition dictates that the Chinese 
should clean and decorate their homes, organise their business, pay 
their debts (?) and make offerings to the Gods. Families congregate 
for dinners involving the best food: fish, which symbolises fortune, is >>
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indispensable, rice for prosperity and pasta 
to bring a long life; finally, the rectangular 
cakes imitating gold bars, crystallised fruit 
and tangerines bring luck, which can also 
be seen in small trees inside and outside the 
house, and along the streets in abundance. 
The doors of houses and apartments are 
adorned with red rectangular pieces of 
paper with Happy New Year wishes written 
on them. Also on this night, or on the 
first day of the year, children and single 
youngsters receive red envelopes from their 
grandparents containing money.
Until the first Full Moon, two weeks of a 
broad range of celebrations take place, the 
highlight of which are the processions of 
the Dragon accompanied by a wide variety 
of giant figures. 
The thousands of Buddhist and Taoist 
temples fill with incense smoke which 
people burn while praying; although it is 
burned all year round, at this time of the 
year the clouds of incense smoke form an 
intense mist hovering over the city in large 
swathes in the areas where the temples are 
located. A host of rituals are religiously 
followed: taking clothes to the temples to 
be blessed and passing under the altars on 

one’s knees are just two traditions to attract 
fortune. 
Going to China to see in the Lunar New 
Year is a dream for us Westerners, tired of 
our Western ways, and thirsty to imbibe 
anything that seems exotic and therefore 
more authentic, always in search of pre-
civilizational roots, of secrets we believe 
lie hidden in the pyramids of Egypt, in the 
Easter Island statues or in the temples of 
Tibet.
Civilised, but unsatisfied with our so 
imperfect civilisation, we go to this world 
in search of the hidden wisdom of a lost 
Atlantis. And while in bygone centuries 
travelling was the only way to discover and 
find out about new landscapes, cultures and 
peoples that were indeed different, today, in 
the global village that we have turned our 
world into, allow me some scepticism my 
dear readers, and a degree of reflection: just 
like with its food, China has wisely been 
able to export its philosophy on life that 
has been idealised and assimilated by the 
cultural vanguard of the West but which, 
soon, will only exist in our unwary naivety. 
In the East the guiding light is increasingly 
to “look, talk & think the western way”. 

Fancy shopping centres and huge “malls” 
are the new temples that irresistibly 
fascinate and attract the small footsteps of 
the Chinese, with or without credit card in 
hand. 
But, whenever a Chinese citizen puts the 
palms of their hands together and presents 
us with two or three bows to thank us for 
whatever it may be, we feel as if we were 
some kind of Gods! And even when they 
use English words to say, “Thank you!” the 
smile that accompanies the gesture and 
the words is so convincing that we find 
ourselves tempted to believe that, for them, 
we are still special!
From Formosa to Pearl River, there are quite 
a few other peculiarities than smiles with 
hands clasped together that I will be happy 
to bring you here in the next editions.n



Esperamos que tenha gostado. Voltamos em junho.
Hope you have enjoyed. We will be back in June.
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