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esta publicação foi feita no âmbito das 
Conversas: uma série de encontros muito 
informais para conhecermos e falarmos 
sobre os trabalhos uns dos outros. 
Acontecem todas as quartas-feiras, em 
dois ateliers em Lisboa: o Talho e a Rosa. 
As Conversas são um projeto da Constança 
Saraiva e da Mafalda Fernandes.

This publication was made on the context of 
Conversas: a series of very informal meetings 
made so that we can get to know and discuss 
projects. They take place every Wednesday 
in two studios in Lisbon: Talho and Rosa.
Conversas is a project by Constança Saraiva 
and Mafalda Fernandes.

olá!  

As Conversas vão ter uma segunda 
publicação. Da décima primeira 
à vigésima. esta publicação vai 
funcionar como um arquivo destas 
dez Conversas. Para ela precisamos 
da tua colaboração! :)
Podes-nos escrever o seguinte?

1.Uma curta descrição do conteúdo 
da tua Conversa escrita na terceira 
pessoa em 400 caracteres 
no máximo (incl. espaços).
2.Dá-nos cinco referências, 
tipo“ideias-chave” que estejam 
relacionadas com o que contaste na 
tua Conversa. Podem ser conceitos, 
ideias, nomes de outras pessoas, 
títulos de livros, músicas, etc.
3.em anexo enviamos-te uma 
imagem onde podes visualizar 
o tamanho das tuas duas páginas 
na publicação. Nelas podes ver que 
existe um espaço em branco. este 
espaço é para ti. envia-nos algo que 
tenha ficado por dizer ou por mostrar 
na tua Conversa. Uma referência 
ao que contaste: o processo do 
projeto; uma referência artística, 
literária, científica; um desenho, uma 
fotocópia...basicamente é o que 
quiseres desde que se refira de algum 
modo à tua Conversa. Pode ser uma 
imagem ou um texto.
4.Podemos publicar também 
o teu email?

obrigada!

Constança e Mafalda

Hi! 

Conversas will have its second 
publication. From the eleventh until 
the twentieth. This publication will 
serve as an archive of these ten 
Conversas. For this we really need 
your help! :)
Can you write the following?

1.A short description of the content 
of your Conversa written in the 
third person in a maximum of 400 
characters (incl. spaces). 
2.Can you send us five references, 
“keywords”, related to your Conversa. 
They can be concepts, ideas, names 
of other persons, book titles, 
music, etc.
3.We are sending you, as an 
attachment, an image in which you 
can see the size of your two pages 
in the book. You can also see that 
there is a white space. This space 
is for you. Send us something that 
you wished to have said or show in 
your Conversa. An artistic, literary, 
scientific reference; a drawing; a 
Xerox to: … basically what you want 
but related to the Conversa. It can 
be image or text.
4.May we also publish your email?

Thanks!

Constança and Mafalda
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Conversa no Talho
Conversa at Talho 

Conversa na Rosa
Conversa at Rosa

Jens Paulus é um designer 

industrial que trabalha em 

design de iates e design 

de produto desde 2004. 

Antes esteve em Barcelona 

mas um projeto fê-lo mudar-se 

para Lisboa em Novembro 

de 2011. Jens falou do papel 

do “parametric 3D CAD” 

no seu trabalho. 
 

Jens Paulus is an industrial 

designer working in the field of 

yacht design and product design 

since 2004. Being previously 

based in Barcelona, one project 

made him move to Lisbon in 

November 2011. Jens talked 

about the role of “parametric 

3D CAD” in his work.

A Hélène vem da Antropologia 

mas sempre foi relativamente 

indisciplinada. Foi então 

buscar às outras esferas 

as ideias necessárias à sua 

sobrevivência académica. 

De momento, anda bastante 

preocupada com o Intendente, 

onde está a preparar uma 

exposição.
 

Hélène comes from 

Anthropology but she has always 

been an undisciplined student. 

That’s why she tried to find in 

other areas the necessary ideas 

for her academic survival. 

For the moment, she’s working 

about the Intendente’s area, 

where she’s preparing an 

exhibition.

HéLèNe VeIGA GoMeS p.23
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...era Frederico, trancado 

na sala, após o recreio, 

deixando a professora e os 

colegas esperando enquanto 

ele preparava a sala para 

apresentação de uma peça 

teatral. Por tarde começar 

a dançar... a ver “o corpo”...

meteu-se a animar...
 

...there he was, Frederico, locked 

in the room, after the playground 

break, making his teacher and 

classmates wait while he was 

setting the classroom for a play.

Because he started dancing late...

he started animating...watching 

“The Body”...

 

Formou-se em Design de 

equipamento pela Faculdade 

de Belas Artes de Lisboa. 

Desde então tem trabalhado 

em diversas áreas, mas só há 

pouco tempo é que realmente 

encontrou o tipo de projeto que 

quer desenvolver no futuro. 

Nesta Conversa, falou sobre 

o seu último projeto.
 

Graduated by the Fine Arts 

University of Lisbon in Product 

FReDeRICo RoCHA p.13

MARIA NeGRão p.15

Design. Since then she has been 

working in many different fields. 

But just a while ago she found 

out on what kind of projects she 

would like to work in the future. 

At this Conversa she presented 

her last project.

João Aguiar é um jovem 

Alfacinha que em 2008 

começou uma viagem que 

acabou por ser uma volta 

ao mundo. Desde há poucos 

meses atrás, está a escrever 

as histórias que viveu. Nesta 

Conversa, gostaria de explicar 

como tem sido escrever o livro 

e também receber conselhos, 

dicas e opiniões para o desafio.
 

João Aguiar is a young Alfacinha 

(indigenous name for those born 

in the city of Lisbon) that started 

a trip that ended up being a 

world trip. A few months ago 

he started writing the stories 

he experienced. In this Conversa 

I would like to explain how it 

is to write a book and receive 

advice for the publication.
 

CoNveRSA XII 

 

 

João LoPeS AGUIAR p.17 

JeNS PAULUS p.21
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Filipa Cordeiro nasceu em 1988 

e continuou a viver até aos dias 

de hoje. Como toda a gente, a 

Filipa passa a maior parte do 

tempo a manejar símbolos e 

a operar um mundo invisível 

através de estranhos sons, 

desenhos e objetos.
 

Filipa Cordeiro was born in 

1988 and has kept on living 

to this very day. Like everyone 

else, she spends most of her 

day manipulating signs and 

operating an invisible world 

through the use of strange 

sounds, drawings and objects.

CoNveRSA XIII

A Ana é diretora de arte, 

também quer ser curadora 

e nunca tinha comido um 

Bollycao até há uns dias. ou 

bebido Coca-Cola. Anda numa 

de descobrir (estas e outras) 

coisas novas, que partilhou 

connosco nesta quarta-feira.
 

Ana is an art director and a 

soon-to-be-curator who had 

never tried a Bollycao until some 

days ago. or a Coke. She’s been 

willing to try quite a few new 

things lately... and is shared 

them with us this Wednesday.

A Joana é designer de 

comunicação, entre 

Lisboa, Londres e o resto 

do mundo, focada na 

responsabilidade cultural, 

social e ambiental do design.  

exerce independentemente 

aplicando princípios de 

design responsável a projetos 

criativos.

Joana is a communication 

designer, living between Lisbon, 

London and the world with a 

passion for the cultural, social 

and environmental responsibility 

of design. She practices 

independently working to 

implement responsible design 

principles to creative outcomes.   

Mariana, soprano lírica, vive 

a música de forma partilhada 

ou de forma mais egoísta e 

íntima. Fala-nos de como é ser 

uma pessoa contemporânea 

com gostos tão clássicos como 

antigos e de uma profissão que 

muitos não concebem!
 

FILIPA CoRDeIRo p.25

JoANA CASACA LeMoS p.31

FÁTIMA LoPeS p.37

MARIANA CASTeLLo-BRANCo p.33

PAULo RAPoSo p.39

ANA MAGALHãeS p.29

Mariana, a soprano lyric, lives 

in the music in a shared or in a 

more selfish and intimate way. 

She tells us about how to be 

a contemporary person with 

classic and old fashioned tastes 

and with a job that many people 

don’t conceive!

CoNveRSA XIv

Apaixonada pela vida e 

excêntrica por natureza. em 2010 

fez o curso de Life Coaching pela 

More Institute com certificação 

internacional pela eCA (european 

Coaching Association). 

estuda atualmente Astrologia 

Psicológica e Transpessoal, 

e Introdução à Psicologia 

de Carl Gustav Jung. 

Passionate about life and eccentric 

by nature. In 2010 Fátima attended 

the Life Coaching course in More 

Institute, certified internationally 

by eCA (european Coaching 

Association). Currently she studies 

Psychological and Transpersonal 

Astrology, and Introduction to 

Psychology of Carl Gustav Jung.
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João Morais apresenta-se 

como uma espécie de trolha 

licenciado que decidiu 

experimentar com as mãos 

o trabalho que lhe foi 

apresentado em palavras e 

desenhos. o trabalho duríssimo 

da pedra contrapõe-se a um 

trabalho como saxofonista em 

alguns projetos que vão surgindo 

e onde vai participando.

João Morais is a sax player and 

apprentice in a stone factory. 

He presents himself as a sort 

of workman with a degree that 

decided to experiment with 

the hands a work in words and 

drawings. The hard work with 

stone juxtaposes with the work 

of the sax player in some 

projects that emerge or that 

he participates in.

CoNveRSA XvI

Licenciado em Design de 

equipamento (FBAUL) em 2007. 

Foi para a Holanda em 2009 

para estagiar com Maarten 

Baas onde ainda trabalha 

como freelancer. em paralelo 

desenvolve os seus projetos. Com 

raízes bem marcadas, e sendo 

a cortiça o material de eleição, 

tem o objetivo de explorar este 

material de novas formas.

Holds a degree in Product 

Design  (FBAUL) concluded in 

2007. Moved to The Netherlands 

FILIPA FALCão  p.45

MIGUeL LoPeS  p.47

João MoRAIS  p.49

A Maria é de Lisboa e foi  

crescendo com muitos 

heterónimos. está numa espécie 

de crise adolescente, de dúvidas 

e questões sobre a possibilidade 

e continuação dos seus projetos.

Maria comes from Lisbon 

and grew up having several 

heteronyms. She is in a teenage 

crisis, with doubts and questions 

on the possibility and continuity 

of her projects.

CoNveRSA Xv

Filipa Falcão formou-se em 

Design de Interiores, mas foi 

a Arquitetura que mais tarde 

vem nela despertar maior 

interesse — ingressa de novo 

na faculdade. Inicia uma procura 

por abordagens de pensar 

e fazer arquitetura sustentáveis, 

alternativas aos materiais 

convencionais. entra assim 

em contato com a Arquitetura 

de Terra Crua, com especial 

interesse na técnica da Taipa, 

tão típica do sul do país.

Filipa Falcão first graduated 

in Interior Design but it was 

Architecture that later captivated 

her interest — she starts university 

again. She starts a research 

by approaches of thinking and 

making sustainable architecture 

as an alternative to the employed 

conventional materials. Then 

she encounters the Raw earth 

Architecture with a special interest 

in Taipa (Rammed earth) technique, 

typical of the south of the country.

Miguel é Lopes, mas também 

é esperto. São estas coisas que 

não vão ver porque, durante todos 

estes anos ele apenas esteve vivo, 

por sinal não é assim tão criativo 

e estudou onde toda a gente 

estuda, mas não dormiu o que 

toda gente dorme. Dormiu mais. 

Podemos esperar tudo, 

porque ele também espera.

Miguel is Lopes, but also smart. 

This is what you are not going 

to see, because for all these years, 

he was only alive, therefore not 

so creative, because he studied 

were everybody studies but did not 

sleep with what everybody sleeps. 

He slept more. We can expect 

everything, because he also waits.

TIAGo SÁ DA CoSTA p.53
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in 2009 for an internship at 

Maarten Baas Studio, where 

he still works as freelancer. In 

parallel he develops his own 

projects, with his roots very 

present, with cork as main 

material. The goal is to explore 

and work with cork in new 

forms.

A Inês é cenógrafa. 

Interessa-lhe na cenografia 

= escrita visual da cena,  

pôr em causa os limites do 

território que essa definição 

abrange, encontrar os espaços 

permeáveis na fronteira. 

Interessa-lhe essencialmente 

a ceno-grafia como escrita 

plural, partilhada, reinventada 

a cada encontro. e interessam-

-lhe particularmente os 

encontros que fazem pensar: 

o que é cenografia? 

o que é isto que faço?

Inês is a scenographer. 

She is interested in 

scenography=visual writing 

of the set by questioning 

the territory covered by 

the definition, to find the 

permeable spaces at the 

border. She is interested in 

scenography as plural writing, 

shared, reinvented in each 

encounter. She is particularly 

interested in the encounters 

that suggest some thinking: 

What is scenography? What is 

this that I do?

INÊS De CARVALHo p.55

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasceu no Hospital 

Maternidade de Sta. Maria, no 

Porto, e pronto! é estranho, 

que podendo este ser um 

local chave na sua existência, 

acabou por nunca lá voltar. 

Isto repete-se muito na sua 

vida, locais que habita mas 

que não lhe pertencem. 

Já os Jardins têm outro 

encanto, uma existência sem 

justificação e sem necessidade 

de lógica. São pertença 

do seu eu mais profundo 

e só isso fá-lo feliz.

Was born at the Hospital 

Maternidade de Sta. Maria in 

Porto and that is it! It is strange 

that it exists a key place in his 

existence and he never returned 

to it. This is frequent in his life. 

Places that don’t belong to him 

anymore. But Gardens have 

another charm. An unjustified 

existence and without any 

logics associated. 

They belong to his most 

profound self and only that 

makes him happy.

CoNveRSA XvII

 

 

 

 

Quando for grande quero 

ser pintora e designer — 

dizia com quatro anos. 

Para além de não ter 

passado do metro e meio, 

não foi bem nisso que se 

tornou, mas continua 

com muitas ideias. 

A educação entrou na sua 

vida à experiência mas com 

intuitos de ficar. entre as 

aulas de expressão Plástica 

a futuros educadores 

e o Mestrado em Arte 

e educação descobriu 

o Projeto: Building the 

education City, que a levou 

recentemente à Suécia.

When I grow up I want to 

be a painter and a designer 

— she said when she was 

four years old. Besides not 

growing past 1.50 meters, 

I didn’t become quite that, 

but I still have a lot of 

ideas. education entered 

my life unexpectedly, but 

with the intention to stay. 

Between the art lessons to 

future educators and the 

Master in Art and education 

I discovered the Project: 

Building the education City, 

which took me to Sweden 

recently.

o Álvaro tem feito 

esculturas em escala 

reduzida. Através 

de distâncias e lentes, TeReSA NUNeS p.61

HUGo DUNkeL p.57

ÁLVARo BRITo p.63
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Inner Tour, são ideias com 

pessoas.

Xuca is very active. From 

the Fine Arts to the world, 

journeys are her religion. 

Music and sound are always 

fuel. Inner Tour is ideas 

with people.

Guilherme Prista, propõe 

uma Conversa sobre tudo 

e nada. onde o tema 

dependeu do seguimento 

desta. Trouxe-nos uma 

série de questões suas 

e de todos. 

Guilherme Prista proposed 

a Conversa about all and 

nothing. The theme 

depended on its direction. 

He proposes questions 

about him and everybody. 

CoNveRSA XIX 

João Dias AkA Gridfonte, 

trabalha o Desenho como 

disciplina autónoma e a sua 

presença física.

Por vezes o desenho cresce 

tanto que engole os espaços, 

CoNveRSA XvIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourenço Rebelo de Andrade 

(n.1981, Lisboa) é arquiteto 

pela Universidade Autónoma 

de Lisboa desde 2007. estagiou 

em Coimbra e trabalhou em 

Londres, Lisboa e São Paulo. 

o seu trabalho inclui várias 

escalas e vários tipos de 

abordagens de projeto. entre 

São Paulo e Nova Iorque, hoje 

vive e trabalha em Lisboa.

Lourenço Rebelo de Andrade 

(b. 1981, Lisbon) holds 

a degree in Architecture from 

the Universidade Autónoma of 

Lisbon, since 2007. He interned 

in Coimbra and worked in 

London, Lisbon and São Paulo. 

His work includes several scales 

and approaches to the project. 

Between São Paulo and New 

York City, he lives and works 

in Lisbon.

A Xuca tem bicho-carpinteiro. 

Das Belas Artes para o 

mundo, as viagens são a sua 

religião. Música e som são 

sempre combustíveis. 

apresenta-as em fase 

ascendente ou descendente.

Álvaro has been working 

on microcosmic sculptures. 

Through distance and 

lenses he shows them on 

ascending or descending 

levels.

“Deus não joga aos dados 

com o Universo”. Para 

Paulo Velho, formado 

em engenharia Física e, 

neste momento, estudante 

de Doutoramento em 

Física Nuclear, este é um 

pensamento a que recorre 

deste muito novo. 

Porque é o céu azul? 

é a curiosidade permanente 

pelo que o rodeia, que 

o motiva e o torna um 

apaixonado pela Física. 

Paulo vive na Lua, a pensar 

nas estrelas...

“God does not play dice 

with the Universe”. For 

Paulo, who holds a degree 

in Physics engineering and 

at the moment is attending 

a PhD in Nuclear Physics, 

this is a line of thought that 

he employs frequently. 

Why is the sky blue? It is a 

permanent curiosity that 

surrounds and motivates him 

in the direction of Physics. 

Paulo lives in the Moon 

thinking of the stars… 

PAULo VeLHo p.65

LoUReNço ReBeLo 

De ANDRADe p.69

RITA FRAZão p.71

João DIAS p.77
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o Nuno Cacilhas, as 

Conversas e 300 caracteres: 

a tese e livros e campo e mar 

e ar e trabalho e pessoas 

e cães e um heterónimo 

chamado Ricardo e teatro 

e aulas e bibliotecas 

e volante e mapas e música 

e cafés e percebes e… 

o problema da identidade: 

os territórios deleuzianos, 

o existencialismo sartriano, 

a consciência, o Real, o teatro, 

a esquizofrenia, a viagem...

Nuno Cacilhas, the Conversas 

and 300 characters: the thesis 

and books and the fields 

and sea and air and work 

and people and dogs and 

a heteronym named, Ricardo, 

and theater and classes and 

libraries and wheel and maps 

and music and coffee and 

shellfishes and... 

The problem of identity: the 

deleuzian territories, sartrean 

existentialism, consciousness, 

the Real, the theater, the 

schizophrenia, the travel…

CoNveRSA XX

por outras palavras, 

integra-se neles. Já ganhou 

personalidade, mas mais 

recentemente o desenho 

esculpe-se com luz.

João Dias AKA Gridfonte, 

works drawing as an 

independent subject and 

also as a physical presence. 

Sometimes the drawing grows 

so much that it swallows up 

the spaces involved, in other 

words it integrates itself. It 

has achieved personality but 

recently drawing molds itself 

with light.

Miguel, 1978. Nasceu e vive 

em Lisboa. Desistiu do ténis 

de mesa aos 13 anos para 

continuar a estudar. estudou 

Inglês. Começou a estudar 

Filosofia na Faculdade de 

Letras. estudou Fotografia 

na Ar.Co, na Spéos, em Paris 

e no Atelier de Lisboa, onde 

está a concluir uma pós-

-graduação. Canta em coros. 
 

Miguel, 1978. Born and 

working in Lisbon. He 

dropped table tennis at 13 to 

pursue his studies. Studied 

english. enrolled Philosophy 

course at the Faculdade de 

Letras. Studied Photography 

at Ar.Co, at Spéos in Paris 

and at the Atelier de Lisboa 

where he is concluding 

a postgraduate program. 

He sings in choirs.

Catarina da Ponte é licenciada 

em História da Arte, com uma 

pós-graduação em estudos 

Curatoriais. é editora da 

efeméride, boletim cultural 

editada pelo projeto Travessa 

da ermida, foi co-fundadora 

e editora da revista Ncontrast 

e trabalha atualmente na 

produção de conteúdos 

editorial numa consultora 

de Comunicação.

Catarina da Ponte has 

a degree in Art History, with 

a post-graduate degree in 

Curatorial Studies. She was 

the co-founder and editor 

of the magazine “NContrast”. 

She is currently the editor 

of “efeméride”, a newsletter 

published by the cultural 

project of “Travessa da ermida”

and currently works in the 

production of editorial content 

in a communication consulting 

agency.

Seria esperado que o que 

estão a ler, neste momento, 

poderia no mínimo 

sugerir sobre o que se vai 

falar durante a Conversa 

correspondente. No entanto, 

não é isso que acontece 

e por isso Carlos Godinho 

apresenta as suas sinceras 

desculpas.

It was expected that what you 

are reading at this moment 

could suggest what would be 

the contents of the Conversa. 

However its not true. That 

is why Carlos Godinho 

presents his sincers apologies.

Ricardo Conceição (Cajokolo)

é DJ convidado e residente 

em vários locais de referência 

na cidade de Lisboa, os ritmos 

vão desde o soul ao funk, 

arriscando-se também 

noutras áreas musicais 

igualmente estimulantes 

e sempre dançantes.

Ricardo Conceição (Cajakolo) 

is a guest and resident DJ 

in several reference places 

in Lisbon. The rhythms are 

from soul to funk, but also 

other musical stimulating and 

danceable tunes.

RICARDo CoNCeIção p.89
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13Frederico Rocha  
ilustração 
illustration

Aulas e passos de ballet que ficaram para trás. Um espetáculo 

que ficou para repertório. As músicas que vieram do ballet, 

que recheavam o espetáculo. Ilustração. 

A animação “Le Ballet del Bizarre” nasce da vontade de um 

ilustrador (uma inquietude, talvez?) que através da bagagem 

e lembranças que traz consigo, dá vida a seis esquisitos 

personagens. 
 

Ballet classes and ballet steps were left behind. A show that was 

left for repertoire. The music that came from ballet, which filled 

the show. Illustration.

The animation “Le Ballet del Bizarre” was born from a desire of 

one illustrator (maybe a concern?) in which life was given to six 

exquisite characters with the help of his personal background 

and memories. 

· “These dolls are a bit 

strange…”

· ernesto Nazareth

· Chiquinha Gonzaga

· Grupo Corpo

· Ballet classes

· “estes bonecos são um 

pouco esquisitos...” 

· ernesto Nazareth

· Chiquinha Gonzaga

· Grupo Corpo

· Aulas de Ballet

www.buummdesign.com
fredericommrocha@gmail.com



15Maria Negrão
design

Plasticidade de uma pauta preenchida. A representação 

gráfica de um som. Denominador comum visual para o som. 

A onda sonora é como um texto, uma mancha gráfica em que 

o conteúdo pode ser uma infinidade de composições sonoras. 

A metáfora visual da onda que foi transposta para a parede. 

Pretende-se que a sua representação seja o ponto de partida 

para outras intervenções. 

The plasticity of a music score. The graphical representation of a 

sound. Common visual denominator for sound. The sound wave 

is like a text, a graphical spot in which the content can be an 

infinity of sound compositions. The visual metaphor of the wave 

that was transported to the wall. It is as if the representation is the 

beginning point for other interventions.

· ouvir Devagar_Record store

· Niches

· 500 hooks and 1 km of cable

· Designer/Project/Client relationship

· 2000€ for construction

· ouvir Devagar_Loja de discos

· Nichos

· 500 camarões e 1 km de cabo

· Relação Designer/Projeto/Cliente

· 2000€ para construção

   

www.marianegrao.pt
negrao.maria@gmail.com



17João Lopes Aguiar
escrever uma Volta ao Mundo
writing about a Round the World Trip

em grupo, sentados no Talho, revivemos todos alguns dos 

momentos marcantes da viagem do João, e como tem sido para 

ele estar a escrevê-la. o ovo (temporizador de cozinha) tiniu ao fim 

de vinte minutos, mas a Conversa prolongou-se por outros vinte 

mais! João recebeu opiniões, ideias e sugestões para escrever a sua 

aventura e sobre quem contatar para publicar o livro.

 Agora é “mãos à obra!” 

As a group, at Talho we all experienced some important moments of 

João’s trip and how it has been to write about it. The egg (kitchen timer) 

marked the twenty minutes but the Conversa continued for another 

twenty. João received opinions, and ideas on how to write his adventure 

and who to contact to publish the book. 

Now its “hands on”.

· To travel with time and without destiny

·  A leg injury in Africa!

· Return to Lisbon and write about the trip

· To structure the idea, execute and revise 

· “The best way to find yourself is to lose 

yourself in the service of others”, 

Mahatma Ghandi

·  Viajar com tempo e sem destino

· Partir a perna em África! 

· Regressar a Lisboa e escrever a viagem 

· estruturar a ideia, executá-la, revê-la

· “The best way to find yourself is to  

lose yourself in the service of others”,

Mahatma Ghandi 

osmeusdescobrimentos.blogspot.com
joao.lopes.aguiar@gmail.com





21Jens Paulus 
design de iates
yacht design

 

 

o Jens falou sobre o papel do software “parametric 3D CAD” 

na área do design de iates. Pudemos perceber que 

é uma ferramenta indispensável tanto no processo de design 

e de produção. A característica fundamental é a estrutura 

paramétrica, que permite aos designers e aos engenheiros 

trabalharem em conjunto no desenvolvimento de produtos 

complexos de uma forma incomparável, desde o início do 

design de conceito até ao produto final.
 

Jens talked about the role of parametric 3D CAD software in the 

sector of yacht design. We could see that it is an indispensable tool 

during both the design and manufacturing process. Key feature is 

the parametric structure, which enables designers and engineers 

to work together on complex product developments in an 

incomparable way, from the early concept design until the finalized 

product. 

· “Parametric 3D CAD”

· Yacht design

· Product design

· Imagine and shape

· “Principles of Yacht Design”  

by Lars Larsson and Rolf eliasson

· “Parametric 3D CAD” 

· Design de iates

· Design de produto

· Imagina e molda

· “Principles of Yacht Design” 

de Lars Larsson e Rolf eliasson

mail@jenspaulus.com
www.jenspaulus.com
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23Hélène Veiga Gomes
imagens — espaço  

images — space

 

 

 

 

 

 

INTeNDeNTe(s) é o título de um projeto desenvolvido por 

Hélène Veiga Gomes durante uma residência artística no 

LARGo Residências. em colaboração com vários habitantes, 

este trabalho foi focando a relação do espaço do Intendente 

em Lisboa, no momento da sua mutação.

Das imagens e representações recolhidas através do meio 

fotográfico nasceu uma exposição composta por diferentes 

propostas artísticas.
 

INTeNDeNTe(s) is the title of a project developed by Hélène 

veiga Gomes in the context of a residency program at LARGo 

Residências. With the collaboration of the locals this work stressed 

the relation of the space of Intendente in Lisbon, at the moment of its 

transformation. The exhibition composed of several artist proposals 

is the result of the photographic images and representations.

· To represent one self

· To inhabit Intendente

· Disposable machines

· Images of the city

· Micro narratives

· Representar(-se)

· Habitando o Intendente

· Máquinas descartáveis

· Imagens da cidade

· Micronarrativas

cargocollective.com/intendentes
projecto.intendentes@gmail.com
helenaveigagomes@gmail.com



25Filipa Cordeiro
imagens e escrita 

images and writing

olhando à volta, esquecendo a linguagem, o mundo é um 

estranho lugar povoado de poesia concreta: sons, desenhos, 

imagens enigmáticas. Sendo a linguagem a mais forte 

condição da cultura — mas também o mais fundo dos seus 

constrangimentos — discutiram-se linguagens por vir, novas 

possibilidades de espaços e modos de relacionamento entre 

as pessoas, para lá de (ou entre) as fronteiras do previsto.
 

Looking around us and forgetting language the world is a strange 

place populated with concrete poetry: sounds, drawings, enigmatic 

images. Because language is the strongest condition of culture — 

but also the deepest constrain — new languages to come, new 

possibilities of spaces and new forms of relationships between people 

were discussed within or not the frontiers of the predictable.

· Chief Seattle – Letter of 1854 – 

“The end of living and the 

beginning of survival”

· William Burroughs 

“electronic Revolution”

· Poetical terrorism

· Revolutions as a recreation 

vs. recreation as revolution

· “For a language to come...”

· Chief Seattle – Carta de 1854 – 

“The end of living and the 

beginning of survival”

· William Burroughs 

“A Revolução eletrónica”

· Terrorismo poético

· Revolução como recreação  

vs. recreação como revolução

· “For a language to come...”

filipaevcordeiro@gmail.com





29Ana Magalhães
museus e novos media
museums and new media

A Ana veio mostrar os museus como artefactos de comunicação 

e conversar sobre os meios do mundo digital — redes sociais, 

aplicações para smartphones, realidade aumentada, entre outros 

— como uma ferramenta para que estas instituições possam 

levar as suas coleções e as suas histórias mais longe e a mais 

gente.
 

Ana presented museums as artifacts of communication and talked 

about the means of the digital world — social networks, smartphone 

apps, augmented reality amongst others — as a tool so that these 

institutions may display their collections to a broader community.

· “Inside the White Cube”, 

Brian o’Doherty

· www, Facebook, Twitter, Apps,

Realidade Aumentada/Augmented 

Reality, Google Maps

· Museum of London/Street Museum

· Tate Magic Ball

· Red Bull Street Art view 

· Adobe Museum of Digital Media

magalhana@gmail.com



31Joana Casaca Lemos
tudo o que fazemos envolve pessoas 
everything you do is about people 

“Tudo o que fazemos envolve pessoas” é uma Conversa acerca 

do valor da natureza humana. esta citação é do Ceo 

da “Doi Tung Sustainable Development Project” na Tailândia que 

prometeu partilhar esta mensagem com o mundo ocidental. 

Ao revelar a história da sua comunidade aprendemos uma 

lição valiosa: é possível, se acreditarmos em tal, ultrapassar 

os desafios da vida.
 

“everything you do is about People” is a Conversa on the value of 

human nature. This quote by the Ceo of the “Doi Tung Sustainable 

Development Project in Thailand”, sealed a promise to share this 

message in the Western world.  Through telling the story of this 

community, we learn a valuable lesson: it’s possible to overcome 

life challenges, if we so believe.

· People

· Sustainable Development

· The Golden Triangle

· Thailand

· Inspiration

· Pessoas

· Desenvolvimento Sustentável

· o Triângulo Dourado

· Tailândia

· Inspiração

write@joanacasacalemos.com
www.joanacasacalemos.com



33Mariana Castello-Branco
música clássica/pessoa contemporânea
classical music/contemporary person

A Mariana falou de tudo. Como fala sempre. Começa numa 

história que se torna mil. A música faz parte dessas mil histórias 

que formam a sua vida. A Conversa foi sobre isso. Sobre o que 

é ser uma cantora lírica nos tempos modernos. As dificuldades, 

os sucessos, as comparações, as críticas, as audições, a vida 

pessoal, o encanto, a desilusão. Mas acima de tudo a Paixão 

e o privilégio de se fazer o que se gosta. 
 

Mariana talked about everything. As usual. She starts with one story 

that becomes many. Music is part of those many stories that shape 

her life. And the Conversa was just that. About how it is to be 

a lyric singer in the modern times: the difficulties, the successes, 

the comparisons, the critiques, the auditions, the personal life, 

the enchantment and the disappointment, but above all the Passion 

and the privilege to do what one loves.

· Partituras
· Audições, concursos
· Carisma, persistência
· Mein Herr Marquis, J. Strauss
· Paixão segundo S. Mateus, J.S.Bach

· Scores

· Auditions, contests

· Charisma, persistence

· Mein Herr Marquis, J. Strauss
· Saint Mathew’s Passion, J.S.Bach





Life Coaching é sinónimo de mudança!
“Muda a tua mente, transforma o teu mundo”

37Fátima Lopes
life coaching

o Life Coaching é um serviço profissional em que uma pessoa 

contrata um “Coach” para a ajudar a alcançar um objetivo 

ou a resolver um problema. Um processo de Coaching 

baseia-se nos melhores princípios e técnicas do mundo 

profissional, da psicologia, da filosofia, do desporto e da 

espiritualidade. Através de um processo de Coaching a 

pessoa é levada a percorrer um caminho de aprendizagem, 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.
 

Life Coaching is a professional service in which you hire a Coach 

to help you to achieve a goal or resolve a problem. The process is 

based on the best principles of the professional world of psychology, 

philosophy, sport and spirituality. With the Coaching process the 

client is persuaded to take a path of learning, 

self-awareness and personal development. 

· Daniel Sá Nogueira — www.danielsanogueira.com

· Mário Caetano — www.mariocaetano.net

· Associação Portuguesa de Coaching  — www.apcoaching.pt

· european Coaching Association — www.eca-portugal.com

· Livro/Book “Trate a Vida Por Tu”, Daniel Sá Nogueira

hopeinsunrise@hotmail.com
www.toque-de-anjo.blogspot.pt
www.hopeinsunrise.blogspot.pt
fatima.m.lopes@seg-social.pt



Adiado/Postponed

Paulo Raposo
arte sonora 

sound art

39



41Maria Pessoa
confabulor = conversar 
talk together

Maria Pessoa foi uma personagem inventada pela Constança 

Saraiva e pela Mafalda Fernandes para poderem falar sobre 

as Conversas... nas próprias Conversas! Falaram da produção 

intensa e do trabalho diário que as Conversas exigem e sentiram 

que precisavam de conselhos e ideias para o projeto poder 

continuar de uma maneira sustentável. Concluíram que um dos 

caminhos para a continuação das Conversas é através da ajuda, 

colaboração e sobretudo que não há dinheiro que pague 

o amor por um projeto.
 

Maria Pessoa was a character created by Constança Saraiva and 

Mafalda Fernandes to talk about Conversas… at Conversas! 

They talked about the intense production and the daily labor that 

Conversas demand and the need to receive ideas and advice 

about the project so it may continue in a sustainable manner. They 

concluded that the only possible way for the project to continue is 

not only with help and collaboration, but also with love for a project 

that money cannot buy.

· Doações de Tempo

· os bastidores das Conversas

· Despretensiosismo

· Cumplicidade

· <3

· Time Donations 
· The backstage of Conversas
· Non-pretentiousness 
· Complicity
· <3

conversasconversas.wordpress.com





45Filipa Falcão
arquitetura de terra crua

raw earth architecture

A Taipa, o tema que traz, é um método de construção tradicional 

típica do sul de Portugal e que desde os anos 80 é de novo 

procurado por alguns arquitetos mais atentos aos problemas que 

hoje enfrentamos.

Participou nas Conversas para partilhar alguns dos tópicos da 

sua tese de mestrado designada como “Arquitetura de taipa no 

Alentejo: testemunho e obra de cinco arquitetos”.

Rammed earth, is the theme discussed and the traditional method 

of construction typical of the south of Portugal. Since the 80’s it is 

employed by some architects aware of the problems we face today.

She participated in Conversas to share some topics of her master

thesis “Arquitetura de taipa no Alentejo: testemunho e obra de cinco 

arquitetos” (Rammed earth Architecture in Alentejo: testimony and work 

of five architects).

· Construction in raw earth

· Portuguese traditional technique

· Sustainable materials

· Rammed earth

· Alentejo

 

· Construção em terra crua

· Técnica tradicional portuguesa

· Materiais sustentáveis

· Taipa

· Alentejo

filipasmatos@gmail.com



47Miguel Lopes
tudo 
nothing

Miguel Lopes na terceira pessoa pode ser isto: como nunca se 

sentiu no lugar do outro, apenas uma aproximação, o que 

é Miguel Lopes na terceira pessoa, senão ele mesmo. 

Tem ele mesmo estudado muito ao de leve a obra de Heidegger 

e tem tentado procurar a relação da passagem/memória no seu 

trabalho. 

Miguel Lopes, in the third person could be this: because he has 

never felt in the place of the other, only by proximity, what Miguel 

Lopes is in the third person is only himself. He has studied a lot, in 

a light manner, the work of Heidegger, and has tried to search for 

the relation of the passage/memory in his work.

 

· Memories

· Passages

· Sensations

· A being in time and space

· The role of our time

· Memórias

· Passagens

· Sensações

· Um ser no tempo e no espaço

· Papel do nosso tempo

brechil@gmail.com
miguellopes.org
www.facebook.com/pages/Miguel-Lopes/240267992662437



49João Morais
saxofonista e aprendiz numa fábrica de pedra 
sax player and apprentice in a stone factory

Um percurso, vários caminhos, um trilho que começa a ser cada 

vez mais frequente. Uma Conversa sobre pedra e música. Pedra, 

o fascínio por uma atividade antiga, a técnica, o trabalho duro, 

a indústria – elemento da memória, com patine, história e que tem 

de se reinventar. Música, linguagem universal, outro vocabulário, 

pessoas que expressam vontades através de instrumentos com 

outras a assistir.

A path, several paths, one that starts to be more frequent.

A Conversa about stone and music. Stone, the fascination with an 

ancient activity, the technique, the hard work, the industry – element of 

memory, “with patina”, history that has to reinvent itself. Music, universal 

language, another vocabulary, people that express their will through the 

instruments when facing an audience.

·  Architecture

·  Music

·  Stone

·  Memory

·  Different works

 

· Arquitetura

· Música

· Pedra

· Memória

· Trabalhos diferentes

joaorebelomorais.wordpress.com
joaorebelomorais@gmail.com
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·  What is cork? Where does it come 

from and what has been done?

·  Cork and sustainability

·  Antonio Gaudí

·  “Material Revolution” by Sacha Peters

·  Mathematics, geometry and nature

 

· o que é cortiça? De onde vem 

e o que se fez?

· Cortiça e  sustentabilidade

· Antonio Gaudí

· “Material Revolution” de Sacha Peters

· Matemática, geometria e a natureza

www.tiagosadacosta.eu
tiago.sadacosta@gmail.com

Tiago Sá da Costa
corkmatters — design em cortiça e afins
corkmatters — design in cork and other materials

o projeto Corkmatters explora a cortiça de formas nunca antes 

exploradas. Um material ecológico que é usado desde 

o Império Romano e aqui apresentado com ideias diferentes de ser 

trabalhado e que sim é possível fazer verdadeiro design ecológico 

e ser fiel ao ambiente. Foi feita uma apresentação sobre de onde 

a cortiça vem e onde pode chegar, explorando ao máximo as suas 

propriedades físicas e estéticas .

The Corkmatters project explores cork in forms never explored before. 

An ecological material that is in use since the Roman empire and 

presented here with different ideas and that it is possible to make true 

ecological design and be environmentally friendly.

The presentation showed where does cork come from and where 

it can go, exploring to the limit its physical and aesthetic properties. 



55Inês de Carvalho
cenografia com o corpo todo  
scenography with the whole body

“Para as Conversas trouxe inquietações que lhe ocupam o pensar 

e o fazer, sobretudo no trabalho com o “Visões Úteis”, e que a definem 

enquanto pessoa que escreve espaços e imagens para a cena = todos 

os lugares ficcionados que se sobrepõem ao real. Como dar forma ao 

informe? onde começa e acaba? Quem é ator/espetador/autor na cena? 

Falamos de cenografia como um corpo todo, ou já fora de si...?”

“For the Conversas she brought questions that occupy her thinking and her 

“making”, especially in the work “visões Úteis” that define her as a person 

that writes spaces and images of a scene = all the fictional spaces that are 

juxtaposed to the real. How to give form to the non-form? Where does it 

start and where does it end? Who is the actor/viewer/author of the scene? 

We talked about scenography as a whole body or out of itself…?”

· What is scenography?

· Who writes/how do you write 

today a scene?

· visibility dynamics between 

the set and the public

· “visões Úteis” and audiowalks

= experiences of going through space

· “visuality in the Theatre: the locus 

of looking”, Maaike Bleeker

· o que é a cenografia?

· Quem escreve / como se escreve 

hoje a cena?

· Dinâmicas de visibilidade entre 

cena e público

· “Visões Úteis” e os audiowalks 

= experiência de atravessar o espaço

· “Visuality in the Theatre: the locus 

of looking”, Maaike BLeeker

inesdecarvalho@hotmail.com
inesdecarvalho.blogspot.com
www.inesdecarvalho.com

imagem/image 
audiowalk: outra forma de teatro? ... é um passeio sonoro. Um guia áudio que conduz 
o ouvinte por um determinado percurso. No caso dos audiowalks do “Visões Úteis”, 
o percurso é desenhado pela cidade — o espaço público. é o meio que simultaneamente 
arranca o espetador à realidade e o liga às ruas que percorre. audiowalk: another form of 
theatre? … it is a sound walk. An audio guide that leads the listener. In the case of the “visões 
Úteis” the path is given by the city — public space. It is the environment that takes the viewer 
form reality and connects him to the streets.



57Hugo Dunkel
gostar de jardins 
loving gardens

Havemos de descobrir se há alguém que não goste de jardins! Neles 

podemos encontrar a expressão máxima da natureza, desprovida de 

razão ou lógica, uma simples existência quase meditativa. o jardim 

é o berço de tudo aquilo que nos rodeia, transcende e é transversal 

a toda a expressão humana. Falar de jardins é como jardinar.

It isn’t easy to find someone that does not like gardens! In them 

we can find the maximum expression of nature, without reason 

or logic, just a simple existence almost as meditation. The garden 

is the cradle of all that surrounds us, transcendental and transversal 

to all human expression. To talk about gardens is like gardening.

· The memory and the landscape

· Loving gardens

· History and gardens

· Gardening and creativity

· The eternal resolution

 

· A memória e a paisagem

· Gostar de jardins

· Histórias de jardins

· Jardinar a criatividade

· A eterna resolução

hugo.dunkel@gmail.com





61Teresa Nunes
educação no espaço urbano 
education in the urban space

o programa intensivo “Building the education City” reúne alunos 

e professores de três instituições de ensino superior na área 

da educação provenientes de Portugal, Suécia e Itália. Funciona 

como espaço e tempo de reflexão sobre o lugar da criança na 

sociedade contemporânea e do educador/professor enquanto 

mediador da relação desta com o espaço urbano.

The intensive program “Building the education City” gathers some 

students and teachers of three academic institutions in the field of the 

education, from Portugal, Sweden, and Italy. It works as a space and 

time of thought about the place of children in contemporary society 

and of the educator/professor as a mediator of this relation with the 

urban space.

· Poderá a cidade ser uma sala de aula?/Can the city be a classroom?

· Não-Lugares: Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, Marc Augé  

· “A child friendly city is friendly and inclusive for all children” 

(Declaration of Human Rights of Children - Art.2 – Non discrimination)

· “How do we adapt (…) to and respond to the needs and interests of children and 

to encourage them to explore the built environment and understand how their 

town or city functions”. (Colin Ward, Child and the City, 2008)

· The more we explore, know and relate to a place, the more we learn to respect 

and cherish it. educating children towards this kind of relationship, with the city  

they live in, is educating for citizenship. 

ipeducationcityii.wordpress.com
teresa.gnu@gmail.com

imagem/image

1. Children interacting with Declination by Tony Cragg, in Borâs - Sweden

2. “Using natures own colours” - dying wool with leaves and flowers 



63Álvaro Brito
artes visuais 
visual arts

esta Conversa foi sobre o trabalho desenvolvido nos últimos dois 

anos; este consiste em parte na experimentação do problema 

espaço/tempo, que se refletiu no trabalho de escultura e fotografia 

e que foi apresentado nas Conversas. Houve também a tentativa 

de transmitir a visão procurada nessa produção de objetos 

e imagens através do recurso a analogias de diferentes áreas 

do conhecimento. Pequena introdução a recentes pesquisas 

(Arte da Memória).

This Conversa was about the works developed in the last two years; it is 

part of an experimentation about the problem of space/time reflecting 

itself in the works of sculpture and photography presented in Conversas. 

There was also an attempt to transmit a search for vision in this body of 

work, of objects and images by employing analogies in different areas of 

knowledge. A small introduction to the latest researches (Art of Memory).

·  A body that is 30 cm away from us 

and we observe it at one thousand 

millionths of a second in the past

· Phillip Steadman: vermeer’s Camera

· Film Saraband at 00:27

· Giulio Camillo

 

· Um corpo a 30 cm de distância de nós

observamo-lo a mil milionésimos 

de um segundo no passado

· Phillip Steadman: Vermeer’s Camera

· Filme Saraband aos 00:27

· Giulio Camillo

acpbrito@gmail.com



65Paulo Velho
mas... porquê?  
but... why?

MAS...PoRQUÊ? é a questão que motiva e apaixona a maioria dos 

cientistas. Nesta Conversa foram apresentadas algumas ideias da 

Física Moderna assim como alguns dos seus maiores desafios.

BUT… WHY? Is the question that motivates the majority of scientists. 

In this talk some ideas about Modern Physics were presented as well 

as some of its largest challenges.

· The Why of Things

·  After all God plays dice with 

the Universe

· Stardust

· Nucleos of atoms: the scale 

of the very small

· The search for the Higgs Boson 

(God’s particle)

 

· o Porquê das Coisas

· Afinal Deus joga aos dados 

com o Universo!

· Poeira das estrelas

· Núcleo dos Átomos: a escala 

do muito pequeno

· A procura do Bosão de Higgs 

(Partícula de Deus)

Referência para ler: “Cosmos” de Carl Sagan

Reference to read: “Cosmos” by Carl Sagan





69Lourenço Rebelo de Andrade
Real Parque — habitação social em São Paulo, Brasil 
real parque — social housing in São Paulo, Brazil

o projeto de arquitetura desenvolvido pelo arquiteto eduardo 

Colonelli de habitação social do Real Parque tem cerca 

de 47.300 m2 e situa-se em São Paulo, no bairro do Morumbi. 

As 1252 unidades habitacionais estão divididas em 11 condomínios 

e todas servidas por amplos espaços comuns para o usufruto 

da comunidade. Uma creche e um centro sociocultural completam 

este complexo habitacional onde são previstas também áreas 

de comércio.

The social housing project, Real Parque, developed by the architect 

eduardo Colonelli consists of a 47.300 m2 area in the Morumbi 

neighborhood of São Paulo. 

The 1252 units are divided in 11 condominiums which have large 

common areas to be used by the community. A daycare center 

and a social and cultural center complete this social housing project 

in which commercial areas are also planned. 

· www.youtube.com/watch?v=8oSb_kg5afc&feature=related 

· Uma pessoa que tive o prazer de conhecer e que inspira a arquitetura da 

cidade de São Paulo — www.pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Mendes_da_Rocha 

· o atelier no qual ainda trabalho e onde aprendi e projetei com um enorme 

prazer — www.epaulistano.com.br

· www.youtube.com/watch?v=8oSb_Kg5afc&feature=related 

· A person I had the pleasure to meet and that inspires the architecture of the 

city of São Paulo. — www.pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Mendes_da_Rocha 

· The studio where I am currently working, where I learned and planned designs 

with tremendous pleasure. — www.epaulistano.com.br

lourencora@gmail.com
www.lourencora.com



71Rita Frazão
Inner Tour — ideas with people

entrámos pela estrada numa viagem interior ao mundo da Rita: as 

línguas, as letras, a banda sonora das suas viagens, as histórias das 

suas imagens (desenhos e fotografias) e, claro, as pessoas. A música 

não é de fundo, é personagem principal.

We begin with a journey into the depths of Rita’s world: the languages, 

the letters, the soundtrack of her own trips, the stories 

of her images (drawings and photographs), and of course the people. 

Music is not the background, it is the main character.

ritadraperfrazao@gmail.com
www.innertour.blogspot.com

· “The Dharma Bums” de Jack kerouac

· Chet Baker 

· egon Schiele

· “o Fatalista” de João Botelho

· o tempo (cronológico e meteorológico) 

e as estrelas

· Carlos Bica

· “The Little Prince” (exúpery)

· otomo Yoshihide

· “The Dharma Bums” by Jack Kerouac

· Chet Baker

· egon Schiele

· “o Fatalista” by João Botelho

· Time, weather and the stars

· Carlos Bica

· “The Little Prince” (exúpery)

· otomo Yoshihide

Imagem/Image 
Uma das coisas de que me lembro que faltou falar foi das minhas mãos — que têm um 
papel importantíssimo na minha ligação sensível com o mundo e com os outros. e também 
de dedicar esta partilha ao meu amigo Bernardo Sassetti que faria anos dias antes desta 

Conversa ter acontecido. 

At Conversas, I forgot to talk about my hands — they have an important role in my sensitive 

relationship with the world and others. I also want to dedicate this sharing to Bernardo Sassetti 

who’s birthday was a couple of days before this Conversa took place.



73Guilherme Prista
questionem  
question

Guilherme Prista, propôs uma Conversa improvisada, onde o tema 

dependeria do seguimento desta. Assim, questionou e a partir 

de ideias partilhadas desenvolveu questões ou novas ideias, sendo 

o sentido destas dependente da sua curiosidade como quando era 

criança. Não se tendo apresentado, começou perguntando — 

“o que conseguem dizer sobre mim observando-me”. o objetivo 

foi atingido: partilha de ideias com todos os que participaram.

Guilherme Prista proposed an improvised Conversa in which the theme 

would depend on the direction that it would take. So he questioned and 

from the shared ideas he developed issues or new ideas and the sense 

of these would depend on the curiosity as if in the same way as a child. 

Because he did not present himself, he started by asking — “What can 

you say of me just by looking at me?”. The goal was achieved: the sharing 

of ideas with all who participated.

· Are we all prejudicious?

· Knowledge versus prejudice

· What are we doing?

· Where does curiosity take us?

· The purpose of evolution

 

· Somos todos preconceituosos?

· Conhecimento versus preconceito

· o que estamos aqui a fazer?

· A curiosidade, onde nos leva?

· evolução para quê?

g.pristaesteves@gmail.com

Imagem/Image 
Gui pergunta insistentemente, onze vezes, sentado no bacio enquanto olha para 
a câmara de filmar, “Qué isso?”
Gui askes insistently, eleven times, seating on the potty, while looking at the video 
camera, “What is that?” 





77João Dias
o desenho salta fora do papel! para onde vai?  
the drawing jumps out of the paper! where is it going?

Pensar desenho, estratégias - Materialização — pensar fora do 

papel — volume, espaço — instalação — o desenho engole 

o espaço, o visitante anda dentro do desenho — fotografia — 

integração de elementos envolventes — performance – criação 

de linguagens intermédias, desenvolver identidade e personalidade 

no Desenho — escultura - desenho contido na forma — luz e 

desenho — é o último projeto.

To think drawing, strategies — Materialization — to think out of the 

paper — volume, space — installation — the drawing swallows the space. 

The viewer walks inside the drawing — photography — integration 

of the involving elements — performance — creation of intermediate 

languages, develop identity and personality in the Drawing — sculpture 

— drawing contained in the form — light and drawing — it’s the last 

project.

· João Dias = Joa Gridfonte (2008-2012)

· Living Draw (Berlin) Inside Drawing (Lisbon)

· Drawing/Performance (Joa Gridfonte/Abraham Hurtado)

· o sistema de vídeo para desenhar na imagem em tempo real

  The video sistem to draw the image in real time

· “1st Rehearsal” João Dias+Pedro Pires (London)

joagridfonte@googlemail.com  
arteinstitute.org/galerias/gallery/8

Imagem/Image 
Joao Dias instalação Lagar de Azeite | oeiras 2008
Joao Dias installation Lagar de Azeite | oeiras 2008



79Miguel Rodrigues
o tempo 
time

Uma das últimas questões nesta Conversa foi sobre se se tinha 

falado de tempo.

Bom, aqui vai: o tempo como integração da experiência 

sensorial na perceção do eu: crescimento.

Isto levou à Técnica de Alexander e ao Método de Feldenkrais para 

integração e desenvolvimentos somáticos, à Fotografia, no seu 

processo como forma de acrescentar pistas visuais a este puzzle 

de relações e à educação por tudo o que está acima. Também 

se falou da corrida como exercício de perceção sensorial.

one of the last questions made was what had been said about 

time at all.

Well, here’s what: Time as the integration of sensory experience 

into the perception of the Self: growth.

This lead to the Alexander Technique and the Feldenkrais Method, both 

for somatic integration and development, Photography, in its work 

process as a means of adding visual cues to this puzzle of relation, 

and education for all of the above. Also, running was brought up, 

as an exercise of sensory awareness.

· F. M. Alexander, The use of the Self — www.alexandertechnique.com

· Moshé Feldenkrais, Body and mature behavior — www.semiophysics.com

· SemioPhysics — Articles_learning.html

· Stephen Shore, American Surfaces

· Dan Lieberman, Dennis Bramble

www.eurekalert.org/pub_releases/2004-11/uou-hrm111204.php

· Ken Robinson — sirkenrobinson.com/skr

 opoemalatente.blogspot.pt



81Nuno Cacilhas
literatura/filosofia/estudos teatrais 
literature/ philosophy /drama studies

Tema central da sua tese de doutoramento, Nuno Cacilhas 

trouxe o édipo às Conversas. Primeiramente, falou das questões 

metodológicas na sua abordagem à tese — a esquizoanálise como 

modelo — seguiu-se uma apresentação do texto sofocliano 

e terminou no confronto das interpretações edipianas — 

psicanálise freudiana e Deleuze. Como estrutura, abordou édipo 

a partir de dois planos: ilusão e verdade.

Nuno Cacilhas presented Édipo at Conversas, as the central theme of his 

doctoral thesis. First he talked about methodology in the development 

of his thesis — “esquisoanálise” as the model employed — then he 

presented the sophocles text and ended with the confrontation between 

the interpretations on Édipo — Freud psychoanalysis and Deleuze. 

As a structure he developed the ideas on Édipo from two perspectives: 

illusion and truth.

· Deleuze

· “esquizoanálise”

· Édipo and Anti-Édipo

· The theatrical condition

· Identity 

 

· Deleuze

· esquizoanálise

· édipo e Anti-édipo

· A condição teatral

· Identidade





Catarina da Ponte
efeméride (boletim cultural Projeto da Travessa da ermida) 

A Conversa de Catarina da Ponte incidiu sobre o projeto editorial 

efeméride, do qual é editora. Tratando-se de uma publicação 

pertencente ao Projeto Travessa da ermida, em Belém, 

a Conversadora começou por apresentá-lo, passando depois para 

a apresentação da efeméride e das suas nove edições. ofereceu um 

exemplar a todos e desafiou-os a construir uma casa de passarinho 

com o cartaz concebido pelas oupas! Design para a 9ª edição 

da efeméride.

Catarina’s Conversa focused on the editorial project efeméride in which 

she is the editor. Since it’s a project that belongs to Projecto Travessa 

da ermida, in Belém, she first presented it and then introduced 

“efeméride” and its nine editions. She offered one edition to everyone 

attending Conversas and challenged them to build a birdhouse using the 

poster made by oupas! Design for the ninth edition of “efeméride”. 

catarinaponte@hotmail.com
www.travessadaermida.com
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· Contemporary Art

· Design

· Creativity

· editorial Curating

· “ermida”

 

· Arte Contemporânea

· Design

· Criatividade

· Curadoria editorial

· ermida

Imagem/Image 
Gabriela Albergaria, na ermida Nª Sª Conceição 
Gabriela Albergaria, at ermida Nª Sª Conceição



87Carlos Godinho 
eco 
echo

o ponto de partida desta Conversa foi uma reflexão sobre 

o próprio ato de conversar: recorrendo ao comentário sobre uma 

série de imagens e sons sugestivos, tentou-se provocar reações 

que pudessem originar na construção de um pensamento coletivo. 

o ponto de chegada só sabe quem esteve presente.

The starting point of this Conversa was a reflexion about the act of 

talking: using comments from several images and sounds, we tried 

to generate reactions that could create a collective thinking. 

The final result is known by those who attended the Conversas.

riscados@gmail.com

· “Diálogo entre o jardineiro e o feijão”, 

Agostinho da Silva

· High Magic

· www.lazertits.com

· The Happy Moment, when the show is over

· vienna anti-aircraft towers

· “Diálogo entre o jardineiro e o feijão”, 

Agostinho da Silva

· Alta magia

· www.lazertits.com

· The Happy Moment, when the show is over

· Torres antiaéreas de Viena



89Ricardo Conceição 
Dj Cajokolo

Cajokolo falou sobre o poder ou o efeito que a música tem sobre 

as pessoas. o processo criativo e aquilo que o inspira. Discutiu-se 

sobre o que faz as pessoas dançar e quais os problemas com que 

nos deparamos hoje em dia, no que se refere à utilização das novas 

tecnologias e à maneira como consumimos música.

Cajokolo spoke about the power or the effect that music has over 

people. The creative process is his inspiration. It was also discussed 

what makes people dance and the problems that they face nowadays 

regarding  the use of new technologies and the way that music 

is consumed.

· Digging

· Searching (Roy Ayers)

· The capacity to smile 

within adversity

· To dream everyday with 

the return “home”

· “Trainspotting” (Irvine Welsh)

· Digging

· Searching (Roy Ayers)

· A capacidade de sorrir perante 

a adversidade

· Sonhar com o regresso a “casa” 

todos os dias

· “Trainspotting” (Irvine Welsh)

Ho incontrato molte persone importanti 
nella mia vita, ho vissuto a lungo in mezzo 
ai grandi. Li ho conosciuto intimamente, li 
ho osservati proprio da vicino. Ma l’opinione 
che avevo di loro non ë molto migliorata.
Ho incontrato molte persone importanti 
nella mia vita, ho vissuto a lungo in mezzo 
ai grandi. Li ho conosciuto intimamente, li 
ho osservati proprio da vicino. Ma l’opinione 
che avevo di loro non Ë molto migliorata.

Quando ne incontrato uno che mi sembrava 
di mente aperta, tentavo l’esperimento del 
mio disegno numero uno, che ho sempre 
conservato. Cercavo di comprendere cosi se 
era una persona comprensiva. Ma chiunque 
fosse, uomo o donna, mi rispondeva:… 
un cappello.

Antoine de Saint-Exupéry



o Restaurante Porta de Alfama 
é na porta a seguir à do Talho. 
Além de todos os dias oferecer 
as melodias do Fado e o aroma 
dos seus grelhados é uma 
importante colaboração para 
as Conversas. Aqui fica também 
o nosso agradecimento pelo 
empréstimo das suas cadeiras 
e bancos. 

Porta de Alfama is the restaurant 
next to Talho. In addition to 
offering all day Fado melodies 
and the aroma of their grills, 
it is also an important 
collaborator. our thanks for 
lending the chairs and stools.

A epson é uma marca 
interessada em apoiar 
projetos artísticos e editoriais 
independentes.  Muito obrigada 
pela ótima surpresa que tivemos 
um dia ao chegar ao nosso 
atelier: a impressora da epson 
foi um importante apoio na 
impressão da publicação.

epson is a brand interested in 
supporting independent artistic 
and editorial projects. We are 
very thankful for the wonderful 
surprise that we had when 
we arrived at our studio: the 
borrowed epson printer was an 
important support for the printing 
of this publication.

A gráfica do Sr. Vítor Gonçalves, 
na Travessa do Almargem 
número um, ali mesmo ao lado 
do Talho, é um estabelecimento 
com vinte e seis anos de 
experiência. Nesta gráfica 
existem máquinas de offset 
modernas, máquinas tipográficas 
antigas, muita simpatia e boa 
vontade. Aqui fica o nosso 
agradecimento pelo papel 
azul da capa.

Mr. vítor Gonçalves print studio 
at Travessa do Almargem, 
number one, neighboring Talho, 
has twenty six years of printing 
experience. In his studio there 
are modern offset machines, 
old typography machines, 
a lot of sympathy and good will. 
We are deeply thankful for the 
blue paper provided for the 
cover page.

o Sr. Ilídio é encadernador de 
edições simples e de luxo. Tem 
a sua oficina com a porta sempre 
aberta na rua da Vinha no Bairro 
Alto, no número 13A. Aqui fica 
um obrigado pela sua ajuda 
na escolha do papel e pela sua 
simpatia.

Mr. Ilídio is the binder of both 
simple and luxurious editions. 
He has his workshop door always 
open at the Rua da vinha, at 
Bairro Alto 13A. We are deeply 
thankful for the help in choosing 
the paper and for his good will.

A Subvert é uma empresa 
criativa com uma abordagem de 
design centrada no ser humano 
com o objetivo de ajudar 
as organizações a construir 
e comunicar as suas ideias ou 
projetos, a inovar e a crescer.

Subvert is a creative company 
with a human-centered design 
approach with the goal to 
help organizationsbuild and 
communicate their ideas or 
projects, innovate and grow.

o Talho pertence à Freguesia 
da Sé, em Alfama. A Junta de 
Freguesia da Sé tem-se mostrado 
uma instituição muito aberta 
e interessada em apoiar projetos 
artísticos e culturais. Queremos 
deixar aqui o agradecimento 
pela sua colaboração nas 
Conversas através do 
empréstimo do seu projetor 
e pelo importante apoio na 
impressão desta publicação. 

Talho belongs to the Municipal 
District of Sé, in Alfama, Lisboa.
This institution has demonstrated 
to be very open and interested 
in supporting art and cultural 
projects. We want to thank 
Junta de Freguesia da Sé for 
its collaboration in Conversas 
through the loan of their 
beamer and especially for the 
important support on printing this 
publication.
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o Talho é um atelier em Alfama 
onde atualmente trabalham três 
criativos: a Constança Saraiva, 
a Alex klobouk e o Frederico 
Rocha. o nome vem exatamente 
do facto de o espaço já ter sido 
um talho. Nele ainda existem 
vestígios da sua antiga função 
como as paredes em mármore 
ou o toldo encarnado onde ainda 
se lê em letras brancas “TALHo”. 
De vez em quando ainda baralha 
aqueles que lá entram.

“Talho” means butcher in 
Portuguese and is a studio in 
Alfama, Lisbon, where currently 
three creative people work: 
Constança Saraiva, Alex Klobouk 
and Frederico Rocha. The origin of 
the studio’s name comes precisely 
from the fact that it used to be a 
butcher. It is still possible to see 
some remains of its old function 
such as the marble walls or the red 
sunblind with white letters saying 
“TALHo”. Sometimes those who 
enter the studio still feel confused.

ATeLIeR DA RoSA 
o Atelier da Rosa é um espaço 
no Bairro Alto que já foi uma 
oficina de um dourador e nos 
últimos anos tem sido o espaço 
de trabalho dos Parágrafo. Tem 
uma janela que dá para a rua e 
por onde todos os dias espreitam 
curiosos. Atualmente é ocupado 
pelas designers Mafalda Fernandes 
e Maria Negrão e pela Subvert.

Atelier da Rosa is a space in Bairro 
Alto, Lisbon, that used to be a 
gilder’s workshop. Recently it has 
been the workspace of Parágrafo. 
It has a window facing the street 
where everyday curious people 
peek to its inside. Currently it is 
occupied by the designers Mafalda 
Fernandes and Maria Negrão and 
by Subvert.

os Parágrafo são acima de tudo 
um grupo de amigos (do qual 
fazem parte a Constança Saraiva 
e a Mafalda Fernandes) que 
se conheceram na Faculdade 
de Belas Artes de Lisboa 
e que começaram a trabalhar 
juntos em 2009. São sete 
e com formação em Design 
de equipamento, Design de 
Comunicação e escultura. 
os seus espaços de trabalho 
são o Atelier na Rua da Rosa 
no Bairro Alto e o “Talho” em 
Alfama, mas também algures 
em Inglaterra e na Holanda. 
Foi difícil, mas chegaram 
a uma conclusão: gostam muito 
de trabalhar em conjunto mas 
cada um tem projetos individuais 
e um caminho próprio. 
PARÁGRAFo.

Parágrafo is, basically, a group 
of friends (to which Mafalda 
Fernandes and Constança Saraiva 
belong to) who met at the Fine 
Arts University in Lisbon and 
started working together in 2009. 
They are seven and studied 
Product Design, Graphic Design 
and Sculpture. Their workplaces 
are at “Atelier da Rosa” in Bairro 
Alto and “Talho” in Alfama, both 
in Lisbon. It wasn’t easy, but they 
got to a conclusion: they really 
like to work together but each 
one has their own project 
and path.
PARÁGRAFo.
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As Conversas têm 
o apoio de
Conversas has 
the support of



Caros Amigos,

Queremos dizer-vos que estamos mesmo muito 
felizes com esta segunda publicação das Conversas. 
esperamos que gostem tanto dela como nós.
este é um livro sobre quase três dezenas de pessoas, 
os Conversadores, cada um deles unicamente 
maravilhoso. é também um livro sobre todos 
os participantes anónimos, que apesar não estarem 
tão visíveis neste livro, também vêm todas as quartas 
às Conversas e sem os quais elas não existiriam.
Continuamos a acreditar que todas as pessoas 
têm alguma coisa para contar. e cada vez mais 
é a conversar que se criam ligações, empatias 
e lugares de encontro.

obrigada a todos.

Vemo-nos numa próxima Conversa!

Constança e Mafalda

Dear Friends,

We would like to say that we are very happy with this 
second edition of Conversas. We hope you like it as 
much as we do. This is a book about almost thirty 
people, the Conversadores (lecturers), each one of 
them unique and wonderful. It is also a book about 
all the anonymous participants that despite not being 
represented in this book, attended Conversas every 
Wednesday, without them they wouldn’t have 
been possible.
We keep on believing that everyone has something 
to say. And more and more that it is in conversations 
that connections, empathies and places of encounter 
are generated.

Thank you all.

See you in the next Conversa!

Constança and Mafalda
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Conversas no Talho e na Rosa

Tal como uma conversa de final de tarde, daquelas 
descontraídas e interessantes em convívio com os amigos, 
as “CoNVeRSAS” são encontros informais que acontecem 
todas as quartas-feiras ao final do dia, onde se cruzam as mais 
variadas temáticas relacionadas direta ou indiretamente com 
o universo da expressão artística, da literatura e das ciências.
esta ideia nasceu de duas amigas, Constança e Mafalda, quando 
se aperceberam que sabiam muito pouco sobre os projetos 
que cada uma estava a desenvolver tal como sobre os dos seus 
outros amigos.
A Constança Saraiva estudou escultura na Faculdade de Belas 
Artes de Lisboa e lá para o final do curso decidiu deixar 
o trabalho com o ferro e as soldaduras para começar a trabalhar 
com pessoas. Hoje em dia interessa-se sobretudo pela prática 
artística que envolva pessoas e comunidades, tema que está, 
neste momento, a desenvolver na sua tese de mestrado. 
A Mafalda Fernandes licenciou-se em Design de equipamento 
também pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa e quando lhe 
perguntam “o que andas a fazer?” ou “estás a trabalhar na tua 
área?” fica sempre nervosa e inquieta. Normalmente a resposta 
é: “estou a trabalhar em muitos projetos e sim, nenhum deles 
me dá dinheiro”. Na verdade, “Design é só uma das ferramentas 
que usa no seu dia-a-dia”.
As duas decidiram, então, organizar um encontro todas as 
quartas-feiras, dia calmo da semana, para colmatar esta lacuna. 
Dos amigos passaram aos amigos dos amigos, e dos amigos 
dos amigos a interessantes desconhecidos. Neste momento 
também participam nas Conversas pessoas que se propõem 
de forma espontânea por terem ouvido falar da iniciativa já sem 
se saber muito bem por quem. “Hoje em dia parece que 
não há tempo para falar das coisas com calma e agora às 
quartas-feiras é possível conversar sobre projetos, ideias 
e visões que verdadeiramente apaixonam os oradores 
e comovem todos os participantes.”
As Conversas acontecem em dois ateliers, um na Rua da Rosa 
no Bairro Alto e o outro num antigo talho em Alfama, têm 
entrada livre, “médias” a 1 euro e alguns aperitivos que 
acompanham o ambiente intimista. em cada noite estão 
presentes três oradores a que chamam “Conversadores” e que 
apresentam o seu trabalho durante trinta minutos. o diálogo 
flui de forma natural, à luz de um candeeiro que convida à 
interação descomprometida e genuína. existe uma atmosfera 
de sinergia que promove a partilha de conhecimentos, 
opiniões e experiências humanas sobre temas aparentemente 
improváveis sem nunca perder a dinâmica. 
De dez em dez conversas é feita uma publicação que funciona 
como arquivo de todos os conteúdos e participantes. é um 
livro bilingue (português e inglês) editado pela Constança e 
pela Mafalda, paginado por designers convidados, como foi o 
caso da Isabel Lucena para a primeira publicação, e da Joana 
Durães e Mariana Veloso para as próximas. A versão online 
da primeira publicação já está disponível no Facebook e no 
Blog das Conversas no qual é também possível subscrever a 
newsletter. Conversas continuam a acontecer todas as quartas-
feiras, apareçam!

Teresa Mira
Julho 2012 
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Teresa Mira é natural da Ilha da Madeira, licenciada em Arquitetura 

do Design, em Lisboa há 7 anos. Designer gráfica de profissão. 

Apaixonada por todo o tipo de expressão artística.

Conversas at Talho and Rosa

Like one of those interesting and relaxed conversations we share 

with friends in late afternoons, these “CoNveRSAS” are informal 

meetings that take place every Wednesday afternoon, where 

all sorts of themes, directly or indirectly related to the arts, 

of literature and of science, are crossed.

This idea rose from two friends, Constança and Mafalda, when 

they realized how little they knew about each other’s projects, 

or any other of their friends, for that matter.

Constança studied Sculpture in the Faculty of Fine Arts in Lisbon 

and, toward the end of her studies, decided to stop welding iron 

to start working with people. Today, she is mostly interested 

in an artistic practices that involve people and communities, 

a subject she is currently developing for her Master’s thesis. 

Mafalda Fernandes studied Product Design, also at the Faculty 

of Fine Arts in Lisbon and, when asked “What are you up to?” 

or “Are you working on your area of studies?” she would become 

nervous and agitated. The usual answer is “Yes, I am working 

in several projects and yes, none of them pays”. In fact, “Design 

is just one of the tools she uses in her daily life.”

The two decided, then, to organize a meeting every Wednesday, 

a quiet weekday, to make up for this lack of knowledge. They 

went from friends to friends’ friends and from there, to interesting 

unknown persons. Nowadays, there are participants that propose 

to talk spontaneously because they heard of the initiative, 

no longer knowing from whom they heard it. “It seems that, 

these days, it’s not possible to talk about things calmly and now, 

on Wednesdays, it is possible to talk about projects, ideas and 

visions that truly overwhelm speakers and move participants.”

These Conversas take place in two different studios, one in Rua 

da Rosa, in Bairro Alto, and another in an old butcher in Alfama. 

There is no entrance fee, beers are 1 euro and there are some 

snacks to go with the familiar environment. each night, three 

speakers, whom they call “Conversadores” present their work 

for thirty minutes. The dialogue flows naturally, lit by a warm 

lamp which invites us to a genuine, worry free interaction. 

There is an atmosphere of synergy which promotes the sharing 

of knowledge, opinions and human experiences about themes, 

apparently improbable, always dynamic.

every ten talks are turned into a publication that works as an 

archive of all contents and participants. It is bilingual, edited 

by Constança and Mafalda, and has guest designers, like Isabel 

Lucena for the first edition, and Joana Durães and Mariana veloso 

in the following editions. The online version of the first edition 

is already available on facebook and in the Conversas’ blog. You 

can also subscribe to our newsletter.These talks take place every 

Wednesday, show up!

Teresa Mira

July 2012
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Teresa Mira was born on the Madeira Island and has been living in 

Lisbon for 7. She holds a Degree in

Design Architecture and is a graphic designer. She’s in love with all 

forms of artistic expression.

Conversas

Há quase dez anos organizei uma longa série de conversas 
na Casa d’os Dias da Água que funcionava no belo palacete 
na estefânia onde antes tinham estado os CTT.
os encontros chamavam-se Múltiplas Percepções  aconteciam 
aos domingos ao fim da tarde e prolongavam-se pelo tempo 
da conversa. Cada sessão reunia em torno de um determinado 
tema um conjunto de vozes diferentes e entre muitos, muitos 
outros comigo por ali conversaram eduardo Prado Coelho, 
olga Roriz, André Sier, Nuno Grande, Natxo Txeca ou Gonçalo 
M. Tavares. As conversas eram abertas e verdadeiramente não 
havia público, no sentido da separação entre intervenientes 
e espetadores, recordo-me de todos serem igualmente 
interessados e participativos.
No final as conversas prolongavam-se, com frequência, à mesa 
de jantar ou num bar no Bairro Alto na companhia do Francisco 
Rocha, da Catarina Crespo, dos amigos da Sonda Design 
e de mais alguém que a nós se juntava.
Na altura, como em certa medida ainda hoje, reconheço que 
a ideia da estética relacional do Bourriaud me atraía com uma 
carga afetiva que me retirava lucidez crítica. Na verdade, gosto 
de construir comunidades, gosto de economias de afetos, 
gosto da produção imaterial que situações de convivialidade, 
encontro e conversas, propiciam.
Gosto por isso muito, mesmo não conhecendo muito, das 
Conversas que a Constança Saraiva e a Mafalda Fernandes 
vêm suscitando; gosto do que nelas é projeto e do que nelas 
é projetado; gosto do que elas provocam e promovem; 
de como motivam e revelam motivações; e também ideias, 
convicções e interrogações. e gosto muito primeiro projeto 
editorial que nos transmite o espírito, a forma e o conteúdo, 
da autoria da excelente Isabel Lucena.
este tipo de projetos de iniciativa própria tornaram-se 
frequentes, nos 90’s e no início deste século, em países como 
a Holanda ou o Reino Unido onde era fácil a iniciativa própria 
ser financiada pelo estado e ancorada no contexto de uma 
estrutura independente – estúdio de design ou galeria – 
quando não mesmo de uma escola. Também na Holanda os 
corte na cultura têm sido dramáticos, mas ficou a educação 
para um determinado tipo de projetos culturalmente envolvidos 
produzidos por designers.
em Portugal, os apoios sempre foram mínimos e hoje são 
virtualmente inexistentes. Também por isso projetos de 
iniciativa própria como estas excelentes Conversas não fazem 
parte deste país governado pela Troika e que não reserva 
à cultura sequer um ministério; estes projetos fazem parte 
de uma realidade alternativa, eles afirmam um outro contexto, 
apontam para uma outra economia, rasgam uma outra 
possibilidade de futuro.

José Bártolo
Julho de 2012
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José Bártolo é docente e investigador de Design e Cultura visual 

na escola Superior de Arte e Design de Matosinhos.

Conversas

Almost ten years ago, I organized a long series of talks at the 

“Casa d’os Dias da Água”, at a beautiful palace in estefânea, 

where the postal services had been.

These meetings were called “Percepções Múltiplas” and 

took place on Sunday afternoons and lasting as long as the 

conversation. each session put together different voices around 

predetermined subjects and, among many, many others, I had 

with me eduardo Prado Coelho, olga Roriz, André Sier, Nuno 

Grande, Natxo Txeca or Gonçalo M. Tavares. These talks were 

open and there really was no public, as in a separation between 

intervenient and spectators. 

I recall everyone was equally interested and participative.

The talks were usually prolonged over dinner or in a bar in Bairro 

Alto in the company of Francisco Rocha, Catarina Crespo, our 

friends at Sonda Design and anyone else who would join in.

At the time, as today, in some way, I accept that the idea of 

Bourriaud’s Relational Aesthetics attracted me, with an affection 

that blocked critical lucidity. To be honest, I like to build 

communities, I like economies of affection, I like the immaterial 

production that comes from meetings and conversations and 

conviviality.

For this reason, I really like the talks Mafalda Fernandes and 

Constança Saraiva have been organizing, even if I don’t know 

them very well; I like for the project and for what they project; 

I like what they provoke and promote, the way they motivate 

and reveal motivations; and also the ideas, convictions and 

interrogations. And I truly like the first editorial project that brings 

us the spirit, form and content, by the excellent Isabel Lucena.

This type of projects of self initiative became frequent in 

the 90’s and in the beginning of this century, in countries like 

The Netherlands or the United Kingdom, where it was easy for self 

initiative to be financed by the state and anchored in the context 

of an independent structure – design studio or gallery – when 

not ofa school. Also in The Netherlands, cutbacks in culture have 

been drastic, but the education for a certain kind of culturally 

involved project produced by designers remains.

In Portugal, support has always been scarce and, today, it is 

virtually inexistent. Also because of that, projects of self initiative, 

such as these excellent Talks, are not part of this country, 

governed by the “Troika” – slang term for the three organizations 

which have the most power over Portugal’s financial future: the 

european Commission, the International Monetary Fund, and 

the european Central Bank – which doesn’t even contemplate a 

Ministry of Culture; these projects are part of an alternative reality, 

they affirm a different context, point to a different economy, open 

up the possibility of another future.

José Bártolo

July 2012 
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José Bártolo is a professor and a researcher of Design and visual 

Culture at Matosinhos School of Art and Design.
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