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Estas Conversas são encontros informais para conhecermos 
e falarmos sobre os trabalhos uns dos outros. Acontecem todas 
as quartas-feiras, em Lisboa.
A entrada é livre e as Conversas serão em inglês sempre que necessário.
Há ‘minis’ a 50 cêntimos.
P.S. - as Conversas não vão ser longas nem aborrecidas.

These talks are informal meetings so we can get to know and 
discuss projects. They take place every Wednesday in Lisbon.
The entrance is free and the Conversas will be held in English 
whenever necessary.
We have ‘minis’ for 50 cents.
P.S. - the conversations won’t be too long or boring.
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A nossa conversa 
Our conversation

Constança says:
Achas que o nosso texto devia ser também 
uma conversa? Na quarta-feira não te 
esqueças de trazer o Ovo. A última Conversa 
correu tão melhor com o Ovo, as pessoas 
estão a respeitar muito mais a meia hora!!

Do you think that our text should also be 
a conversation? Don’t forget to bring the 
Egg (timer) next Wednesday. The last 
conversation worked out really well with 
the Egg (timer). The lecturers are 
respecting the timmings of half an hour!

Mafalda says:
Ohhh! Já lhe mudaste o nome. Era 
N(OVO)*. Ahhh! Lembrei-me de uma 
coisa. Usamos o novo acordo ortográfico?

Ohhh! You’ve changed its name. It used 
to be N(OVO)*Ahhh! Just thought of 
something! Should we use the new 
Portuguese orthographic protocol?

Constança says:
Tem que ser... vamos ter que ter projetos em 
vez de projeCtos...Ontem a Mariana disse-
-me que devia ser regra os Conversadores** 
virem primeiro a uma Conversa, para 
perceberem quão informais e íntimas elas 
são. Isto pode ajudar a afastar o formato 
de apresentação e formalidade da qual 
tentamos fugir...

We have to...we will have to have the word 
projetos instead of projeCtos...Yesterday 
Mariana told me that it should be a rule to 
every Conversador** to come beforehand 
to a Conversa, to make them understand 
how informal and intimate they are. This 
could help to keep some distance from the 
presentation format and formality that 
we are trying to escape from.

Mafalda says:
Sim, claro! E basta virem a uma Conversa 
para perceberem o cenário: cadeiras e 

bancos improvisados, uma luz “cozy”, 
minis*** para “matar a sede”, petiscos da 
Liliana para enganar o estômago, enfim 
nada de muito formal.

Yes, of course! And just coming to a 
Conversa and understand the scenario: 
improvised chairs and stools, a cozy light, 
minis*** for the thirsty ones, the delicious 
finger food by Liliana, anyway, not 
formal at all.

Constança says:
Sim! :) E amanhã, precisas de ajuda 
para o cartaz?

Exactly! :) And do you need help 
with the poster tomorrow?

Mafalda says:
Não é preciso, obrigada.

No, thanks.

Constança says:
Bora começar a pôr uma legenda a explicar 
que as fotografias dos cartazes são sempre 
tiradas nas ruas do Talho e da Rosa****?

Should we introduce a note explaining 
that the images of the posters are always 
from the streets of Talho and Rosa****?

Mafalda says:
Boa, e podemos explicar exatamente onde 
foram tiradas, como a da semana passada 
que foi tirada na papelaria do Sr. Mégane 
aqui ao lado. 

Yes, and let’s explain exactly where it 
was taken, like last time it was at the 
stationary shop next door of  
Sr. Mégane. 

Constança says:
Já estás a pôr as fotografias no Facebook 
e no blog?

Are you already uploading the pictures 
to Facebook and the blog?
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Mafalda says:
Sim...Estava aqui a pensar que é mesmo 
pena não darmos uma publicação a cada 
participante. O problema é que são 28...
O que achas?

Yes...I am thinking...it’s a shame that we 
don’t donate a publication to each 
participant, the problem is that they 
are 28...What do you think?

Constança says:
Mafalda...depois a publicação nem 
se paga a si própria...

Mafalda... the publication will not 
pay itself...

Mafalda says: 
Ah! Temos que agradecer a algumas pessoas: 
à Maria, à Úrsula, ao Lourenço pelo Ovo e 
pela paciente ajuda nas traduções, ao Almer 
que também ajudou no inglês, aos Amigos 
e Sabores (Liliana e Teresa), à Isabel...

Ah! We have to thank a few people: Maria, 
Úrsula, Lourenço for the Egg and for his 
patience with the translation, Almer who 
also helped us with the English, Amigos 
e Sabores (Liliana and Teresa), to Isabel...

Constança says:
À Alex, ao Fred...à Tininha e ao Caramelo 
do restaurante ao lado do Talho que nos 
emprestam os bancos e nos deixam ter as 
‘minis’ na sua arca congeladora...

To Alex, Fred...to Tininha and Caramelo 
from the restaurant next door who lends 
us the stools and let us have the ‘minis’ in 
their freezer...

Mafalda says:
Caramelo? É esse o nome do senhor?

Caramelo? Is that his name?

Constança says:
Sr. Vítor ou Caramelo, é daqui de Alfama. 
Um dia podia vir ele conversar! 

Mr. Vítor or Caramelo, he is from, Alfama. 

One day it could be him to give a talk!

Mafalda says:
Constança, achas que podes ligar para as 
gráficas com riso, já que é grátis a partir 
do Talho, sff.

Constança could you call the copy shops 
with riso once you have free calls from 
Talho, please.

Constança says:
E temos que combinar ir comprar as 
‘minis’... Mafis?

And we have to go and buy the ‘minis’...
Mafis?

Mafalda says:
Sim. Claro. Desculpa. Estou a escolher 
as fotos da Conversa II. Tirámos centenas 
de fotografias. 

Yes. Of course. Sorry. I am choosing the 
images from Conversa II. We took 
hundreds.

Constança says:
Já que não vamos ter tempo para escrever 
um texto como deve ser sobre as Conversas, 
que tal fazermos nossas as palavras dos 
Conversadores e sublinharmos os 
comentários que mais nos tocarem?

Since we will not have time to write a 
proper text about Conversas, what about 
using the words from the Conversadores 
and underline the sentences that touch us 
the most?

Mafalda says:
Boa, já fazemos isso juntas.

Good idea, let’s do it together.

* novo = new, ovo = egg

** those who talk at Conversas

*** minis = portuguese 20cl bottles of beer

**** Talho and Rosa are the two studios where 

           the Conversas take place



Olá! (in english below)

As Conversas vão ter uma primeira publicação. 
Da primeira à décima.
Para isso precisamos muito da tua ajuda! E o mais 
rapidamente possível...até este Domingo, se puderes. :)

Podes-nos escrever o seguinte?: 

[em Português e em Inglês]

• Uma biografia muito, muito informal de 2 linhas Word 
(incl. espaços) no máximo, só para deixar as pessoas curiosas, 
escrita na terceira pessoa (esquece este ponto se já enviaste).

• Uma curta descrição do conteúdo da tua Conversa 
escrita na terceira pessoa em 4 linhas Word.

• Conta-nos escrevendo na primeira pessoa e em 4 linhas 
Word no máximo, qual foi a experiência pessoal e íntima 
que tiveste da tua Conversa, como quais as questões que te 
colocaram e o feedback que recebeste. O que é que sentiste 
durante e a seguir à Conversa.

• Website ou blog, se tiveres.

• Podemos publicar também o teu email?

Consegues até Domingo? Por favor...? :)

Obrigada!!

Constança e Mafalda
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Hi!

We are going to publish the first edition of Conversas. 
From the first one until tenth. 
For this we really need your help! And we need it as soon 
as possible... until next Sunday, if you can.

We will need:

[in Portuguese and English]

• A very, very informal short biography of two Word lines 
written in the third person, just to make people curious about 
you (forget this paragraph if you already did).

• A short description of the content of your Conversa written 
in the third person and four Word lines. 

• Tell us, in the first person and in four Word lines, about your 
personal and intimate experience of your own Conversa, such 
as questions asked you and the feedback . What you felt during 
and before the Conversa.

• Website or blog, if you have one.

• Can we also publish your email? 

Can you do it until Sunday? Please...? :)

Thanks!!

Constança and Mafalda



Conversa I
29-02-2012
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Alexandra Klobouk é uma ilustradora e contadora de histórias que vem do Sul 
da Alemanha. Coloca-se como alguém que está no mundo para aprender mais 
sobre a sua cultura para depois poder contá-la de volta. A isto chama: ”Cultura 
e Ilustração de Conteúdo”. Vive, ama e trabalha entre Lisboa e Berlim.

Alexandra Klobouk is an Illustrator and Storyteller from the south of 
Germany. She set out into the world to learn more about culture and people 
and tell the world about it. To this she calls “Culture and Content Illustration”. 
She lives, loves and works in Lisbon and Berlin.

“Istanbul, mit scharfe Soße?” (na língua alemã, quer dizer algo como: “Istambul, 
com molho picante?”) é um livro para aqueles que “também não fazem a mínima 
ideia”. Através de desenhos e curtos textos em alemão e turco, o livro faz uma 
introdução muito pessoal à cultura Turca pelos olhos de uma visitante. Este livro 
foi publicado em 2010 e foi o resultado de 7 meses de Erasmus em Istambul.
A apresentação deste livro serviu também como introdução para o mais recente 
projeto de Alexandra Kloubouk em Lisboa: um livro sobre a cultura portuguesa.

“Istanbul, mit scharfe Soße?” (in the German language is something like: 
Istanbul, with hot sauce?) is “a book for everyone who’s got no clue either”. 
In drawings and short texts in Turkish and German it makes a very personal 
introduction to the Turkish culture through the eyes of a guest. It is the outcome 
of a 7 months Erasmus visit in Istanbul and published in 2010. This book was 
presented to introduce Alexandra Klobouk’s recent project in Lisbon: a book 
on the culture of Portugal.

“Foi uma enorme honra estar entre os três artistas da primeira sessão das 
Conversas. Para mim, apenas dez semanas após o seu início, são já um formato 
lendário. As Conversas vivem de pessoas: as que as fazem, os Conversadores que 
falam, e os visitantes que lá vão. A intimidade destes encontros, alimentada por 
uma forte e grande rede de jovens portugueses e internacionais, pelos projetos 
fascinantes que são apresentados e pela troca que os participantes permitem 
dá-lhes uma qualidade bastante profunda e única. Sempre que vou a uma 
Conversa tenho uma nova perspetiva sobre uma nova área e diferentes abordagens 
sobre trabalho e arte. Mafalda e Constança: obrigada por fazerem as Conversas!”

“It was a great honour to be among the three artists of the first session of 
Conversas. To me, only 10 weeks after its first edition, it’s already a legendary 
format. Conversas live of the people: the ones who make it, the ones who talk 
(the speakers), and the ones that go there (the audience). The intimacy of these 
meetings, fed by a strong and big network of young Portuguese and 

Alex Klobouk 
ilustração illustration
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“To this she calls ‘Culture and Content 
Illustration’.”

international artists, the fascinating projects that are also presented and the 
exchange of the participants originates a profound and quite unique aspect. 
Every time I go to Conversas it is an enlightening insight to a new field and 
different approaches to work and art. Mafalda & Constança – thank you for 
putting up Conversas!”

alex.klobouk@gmail.com
www.alexandraklobouk.com



A Mafalda Fernandes licenciou-se em Design de Equipamento na FBAUL 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.

Mafalda Fernandes holds a degree in Product Design from the FBAUL. When 
asked “What are you doing?” or “Are you working in your field?” she becomes 
nervous and restless. Most of the time, her answer is: “I am working on many 
projects and yes, none of them gives me any income”. In reality, design is just 
one of the tools she uses everyday. 

A Mafalda mostrou o seu interesse em explorar técnicas de produção dos 
materiais através dos projetos “Mancha de um Lugar” e “[cartão + vidro] =copo 
de coleção”. O primeiro desenvolvido em residência artística e o segundo para 
uma exposição em Guimarães numa parceria com a Atlantis

Mafalda showed interest in exploring material production techniques with the 
project “Mancha de um Lugar” and “[cartão+vidro]=copo de colecção”. The 
first one developed within an artistic residency program and the second one for 
an exhibition in Guimarães in association with Atlantis.

“A minha Conversa não teve preparação nenhuma e acabou por ser um pouco 
desorganizada. Acabei por mostrar os meus projetos um pouco como normalmente 
me surgem, através de ‘pontes’ e ‘referências’ entre coisas e pessoas. Estava a 
apresentar o projeto “Mancha de um Lugar” e quando para mim era óbvio, 
alguém perguntou: ‘Mas como é que se faz tijolo de burro?’ e no improviso 
procurei um filme na internet que exemplificasse a técnica. Surgiram muitas 
perguntas e as pessoas quiseram mesmo perceber os meus projetos.”

“My Conversa did not have any sort of preparation and eventually became 
disorganized. I showed my projects as they emerge in me with bridges and 
references between things and people. When I was showing the project 
“Mancha de um Lugar” someone asked, what was obvious to me, ‘How do 
you fabricate Burro brick?’. I improvised and found a film in the internet that 
showed the technique. Many questions were asked and the audience really 
wanted to understand my projects.”

Mafalda Fernandes 
design 
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“...design is just one of the tools 
she uses everyday.”
mafaldalsfernandes@gmail.com
www.mafaldafernandes.com



Rui Silveira
vídeo video

Rui Silveira nasceu em Campo Maior em 1983 e vive em Lisboa. É licenciado 
em Design de Comunicação pela FBAUL e desenvolve trabalhos em vídeo.

Rui Silveira was born in Campo Maior in 1983 and lives in Lisbon. With a BSc 
in Communication Design by the Fine Arts Faculty of Lisbon, he develops 
video-based projects.

Rui mostrou a sua curta-metragem POLIGRAD, uma visão da Cidade que resulta 
da síntese feita por um passageiro que atravessa uma série de cidades do Leste 
Europeu. Este filme foi desenvolvido durante um workshop organizado pela Nisi 
Masa e levantou questões sobre modos alternativos de produção audiovisual.

Rui screened his short-film POLIGRAD, a vision of the City resulting from the 
synthesis made in the mind of a voyager by his focused itinerary through 
several Eastern European cities. This movie was developed during a workshop 
organized by Nisi Masa and made possible a debate about alternative ways of 
audio-visual production.

“Fiquei contente de poder mostrar este filme nas Conversas porque é um 
ambiente de convívio de amigos onde temos a oportunidade de nos conhecer 
e dar a conhecer um pouco melhor através do nosso trabalho.”

“I was happy to present this movie at Conversas because it is a place where 
we had the chance to be with friends and get to know them through each 
one’s work.”
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“...made possible 
a debate about 
alternative ways 
of audio-visual 
production.”

ruisilveira83@gmail.com
www.ruisilveira.com



Conversa II
07-03-2012
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O Almer Dumont é um designer de produto holandês. Estudou Design 
e Engenharia em Roterdão e atualmente trabalha, sobretudo, em produção 
para ateliers e designers de produto holandeses.

Almer Dumont is a Dutch product designer. He studied Product Design and 
Engineering in Rotterdam and currently works mostly in production for 
Dutch designers and studios.

A sua Conversa foi sobre um projeto que está a desenvolver com um colega: 
fazer um candeeiro a partir de 1000 garças origamis em porcelana. No Japão, 
estes origamis simbolizam a procura de felicidade e boa sorte, procura essa que 
é tornada permanente através da utilização de porcelana. Este material reforça 
também a fragilidade e a incrível quantidade de trabalho e dedicação necessárias 
para a concretização do projeto.

His Conversa was about a project he is working with a colleague: making 
a chandelier from 1000 porcelain origami cranes. In Japan, paper origami 
cranes symbolize the search for happiness and good fortune. In his project they 
are made permanent through the use of porcelain. This material also emphasizes 
the fragility and incredible amount of work and dedication needed to achieve it.

“Não sabia exatamente o que esperar das Conversas, foi a primeira em que 
estive e fui também o primeiro Conversador. Penso, no entanto, que é um 
conceito muito interessante. Por ser vista como uma conversa e não como uma 
apresentação torna-se muito mais aberta a críticas, e críticas são sempre boas para 
levar um projeto para a frente. Penso que me deu novas perspetivas sobre algo 
que pensava já saber.”

“I wasn’t really sure what to expect from Conversas, since it was the first one 
that I attended, and I was also the first speaker. I think it’s a very interesting 
concept though, because in treating it as conversations instead of a presentation, 
it becomes more open to critique and this is always good for a project to move 
forward. I think it gave some new insights to something I thought I already 
knew.”

Almer Dumont
design de produto product design
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“...incredible 
amount of 
work and 
dedication 
needed to 
achieve it.”
almerdumont@gmail.com
www.almerdumont.com



Mariana Veloso é uma designer gráfica, com especial interesse em design editorial 
e fotografia, área que recentemente tem explorado com maior seriedade.

Mariana Veloso is a graphic designer, with special interests in editorial design 
and photography. Recently she has been exploring her work in a more serious 
manner.

A Mariana apresentou três projetos recentes com base fotográfica. O primeiro, 
finalizado, é um projeto editorial e fotográfico com base num arquivo encontrado. 
O segundo e terceiro, em processo, são projetos do âmbito da pós-graduação que 
frequenta em Fotografia, Projeto e Arte Contemporânea, no IPA.

Mariana presented three recent projects based on photography. The first one, 
already concluded, is a photographic and editorial project based on a found 
archive. The second and third, still in process, are outcomes of the postgraduate 
course she is attending, on Photography, Project and Contemporary Art, 
at IPA.

“A minha experiência nas Conversas foi muito gratificante, tive bastante feedback 
em relação aos projetos apresentados, assim como sugestões e mesmo uma 
possibilidade de colaboração para continuidade de um dos projetos. Senti-me 
muito à-vontade e foi muito enriquecedor todo o ambiente de informalidade 
e troca de ideias que se gerou.”

“My experience in Conversas was very gratifying; I have had much feedback 
on the projects that I presented, as well as suggestions and even a possibility of 
collaboration for the continuity of one of the projects. The mood of informality 
made me feel very comfortable and the exchange of ideas were very 
rewarding.”

Mariana Veloso
fotografia photography
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www.marianaveloso.net 
vel.mariana@gmail.com

“...a photographic 
and editorial 
project based on 
a found archive.”



Tiago Almeida é um designer Português. Interessa-se pela relação entre objetos, 
pessoas e o meio envolvente, no modo como estes comunicam uns com os outros 
e o que representam reciprocamente.

Tiago Almeida is a Portuguese product designer. He is interested in the 
relationship between objects, people and the environment and the way they 
communicate the values they represent to each other.

A Conversa foi sobre o início de vida pessoal e profissional, do Tiago, em Londres. 
Foi também uma reflexão sobre formas de adaptação e inserção num meio 
completamente novo.

The Conversa was about the beginning of the personal and professional life 
of Tiago in London. It was a reflection on ways of adaptation and inclusion 
in a new environment.

“Durante a Conversa senti que as pessoas se identificaram com a minha 
apresentação, não tanto pelos projetos mas pela experiência apresentada. 
Não por ser a minha em particular mas por ser uma experiência humana.” 

“During the Conversa I felt that people identified themselves with my 
presentation, not so much by the presented projects but more by the personal 
experience. Not because it was about my life, but because it was about a 
human experience.”

Tiago Almeida
design de produto product design

24



 Conversas I-X

“...people identified 
themselves... 
because it was 
about a human 
experience”

tiagolalmeida@gmail.com
www.tiago-almeida.com



Conversa III
14-03-2012

26



27



Miguel Mendes 
Ciências Sciences

Miguel. Lisboa. 27 anos. Anda à boleia por necessidade e opção. Licenciado em 
Biologia que não exerce, a Medicina meteu-se no caminho. Apaixonou-se e foi 
para Berlim.

Miguel. Lisbon. 27 years old. Hitchhiker by necessity and option. He graduated 
in Biology which he does not practice. He is now in the Medical program, fell 
in love and moved to Berlin.

Na sua Conversa o Miguel trouxe uma questão que o andava a preocupar: 
a deificação do médico e a frequente oferenda de objetos por parte dos seus 
pacientes. Isto levou-nos a uma longa discussão sobre os comportamentos 
submissos dos pacientes e o poder dos médicos na sociedade.

In his Conversa, Miguel brought questions that had been in his mind for a 
while: the deification of the doctor and the fact that they receive frequently 
gifts from their patients . This led to a long discussion on the submissive 
behaviors from patients and doctors’ empowerment in society.

“O desafio fora lançado: o teu olhar sobre o mundo, na perspetiva da tua profissão. 
Minha questão: o que são os médicos para a sociedade? A Conversa que tive com 
quem a teve comigo fluiu no sentido de perceber o porquê da deificação dos 
médicos, fenómeno que não me incomodaria, não fora a posição de superioridade 
social em que são colocados e, consequentemente, a antitética a que se subjugam 
os demais. Escorreram as opiniões, teceram-se os comentários. Quase que 
procurando tranquilizar-me. Mas a conversa não era sobre/para mim. 
Respondida a questão? Não. Amainada a inquietação? Um pouco, talvez.”

“The challenge had been launched: what´s you perspective of the world, 
through the eyes of your job. My question was: what are doctors for society?
The Conversa that I had with those who were with me, flowed in the direction 
of the understanding of the reason for the deification of doctors. This 
phenomena wouldn’t bother me if it wasn’t for the social superior position in 
which they are placed and consequently the antithetical: how everyone else is 
subjugated. Opinions fled, comments were woven. People were almost trying 
to calm me down. But the Conversa wasn’t about/for me. Was the question 
answered? No. Was my uneasiness relieved? Maybe, a little bit.”
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“...the 
deification 
of the doctor...”
mdsmendes@gmail.com



A Liliana cresceu na Beira e depois veio estudar Design na Faculdade de Belas 
Artes em Lisboa. Pelo caminho trocou design pelos tachos e decidiu seguir uma 
paixão. A criatividade, essa, mantêm-se. 

Liliana grew up in the interior of Portugal and studied Design at the Faculty 
of Fine Arts in Lisbon. On her way she exchanged design for pots and pans 
and decided to pursue a passion. The creativity, that remained.

Na sua apresentação, a Liliana contou-nos o seu percurso de vida marcado pelas 
influências culinárias que hoje definem a sua comida. Muitas imagens apetecíveis 
de comida simples e verdadeira. A paixão da culinária herdada da sua família, 
a insistência dos amigos, a criação de um blog e a oportunidade de escrever sobre 
comida fizeram com que mudasse a orientação da sua criatividade que agora gira 
em torno da conjugação dos sabores.

In her presentation, Liliana told us her life path marked by culinary influences 
that today define her food. Many pictures of simple and true appetizing food. 
The culinary passion inherited from her family, the insistence of friends, 
creating a blog and the opportunity to write about food made her change the 
orientation of her creativity that now revolves around the combination of 
flavors.

“A Conversa gerou a oportunidade de partilhar o que faço com pessoas estranhas 
de uma maneira intimista e descontraída. As reações foram excelentes, muitas 
perguntas e curiosidades. Permitiu, não só dar a conhecer o que faço, mas 
também dar origem a novas parcerias e trocas de saber. Foi muito divertido 
e descontraído.”

“The conversation generated the opportunity to share what I do with strangers 
in a very intimate and relaxed way. The reactions were excellent, many 
questions and curiosities. It allowed me to share what I do and lead to new 
partnerships and exchanges of knowledge. It was fun and relaxed.”

Liliana Escalhão
culinária culinary
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“On her way she 
exchanged design 
for pots and pans”
liliana.escalhao@gmail.com
amigosesabores.blogspot.com 



Licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto. Realizou o Curso Geral de Gestão na Nova em 2011. Colaborou no atelier 
Proun Architects em 2008 - Londres - e no gabinete de arquitetura Arquitraço 
entre 2010 e 2011. Em 2012 funda a Subvert.

Studied architecture at the Faculty of Architecture of Porto University. Made 
a General Management course at Universidade Nova in 2011. Collaborated 
with Proun Architects in London in 2008 and at the architecture studio of 
Arquitraço between 2010 and 2011. In 2012 he founded Subvert.

 
A apresentação nas Conversas teve como princípio mostrar alguns dos projetos 
realizados nos últimos anos que levaram à criação da Subvert. Procurou-se 
apresentar trabalhos de diferentes escalas e conceitos. Foram exibidos os 
seguintes projetos: House in Luanda, Patio and Pavillion (concurso, 2º lugar), 
Montijo 2.0, Casa Pedras Rubras e Casa do Patrocínio.

The presentation at the Conversas started with showing some of the projects 
in recent years that led to the creation of Subvert. He presented works of 
different scales and concepts. The following projects were shown: House in 
Luanda, Patio and Pavilion (competition, 2nd place), Montijo 2.0, Casa Pedras 
Rubras and Casa do Patrocínio.

 
“As Conversas foram uma oportunidade fantástica para submeter os trabalhos em 
que participei nos últimos anos a pessoas fora do meu círculo de conhecimentos. 
Ter uma crítica ‘isenta’ sobre o meu trabalho é um passo muito importante para 
validar o meu percurso enquanto arquiteto.”

“The Conversas were a fantastic opportunity to show the projects I worked on in 
recent years to people outside my circle of acquaintances. Having a ‘free’ critique 
about my work is a very important step to validate my career as an architect.”

Tiago Rebelo de Andrade
arquitetura architecture
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“Having a ‘free’ 
critique about 
my work is a very 
important step...”
tra@subvertcreativeconsulting.com
www.subvertcreativeconsulting.com



Conversa IV
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Nasceu na ex-RFA mas cedo se mudou para Portugal , antes do muro cair. 
Licenciou-se em design industrial pela ESAD das Caldas da Rainha em 2010. 
Desde então dedica-se a desenvolver projetos multidisciplinares, envolvendo 
pesquisa em áreas como a microbiologia, tendo já exibido em várias exposições. 
Simultaneamente é responsável pela estratégia e design da VICARA, uma marca 
de design focada em produtos exploratórios.

Born in West Germany but soon moved to Portugal, before the wall fell. In 
2010 graduated in industrial design in ESAD from Caldas da Rainha, Ever 
since he has been developing multidisciplinary projects, involving research 
in areas such as microbiology, having already exhibited in various shows. 
Simultaneously he is responsible for the strategy and design for VICARA, 
a design brand focused on explorative projects.

O designer Paulo Sellmayer mostrou alguns dos seus trabalhos, que foram 
escolhidos segundo duas palavras-chave muito presentes nos seus projetos. 
Serendipidade e subversão. A primeira surge como um neologismo da palavra 
inglesa serendipidity, e é sobretudo uma abordagem ao fazer, na procura de 
alcançar resultados surpreendentes é preciso que o processo dite o caminho. 
A segunda palavra, subversão, aparece como uma forma de potenciar a 
criatividade, onde contrariar o status quo e o comummente aceite é muitas 
vezes necessário para se apresentar projetos realmente disruptivos. 

The designer Paulo Sellmayer showed some of his works, which were chosen 
according to two key words, very present in his projects. Serendipity and 
subversion. The first one emerges as a neologism of the English word serendipidity 
reflecting an approach to the process of “making” in the search for surprising 
results in which the process dictates the path. The second word subversion 
emerges as a form of generating creativity in which the opposition to the 
status, commonly accepted, is necessary to present disruptive projects.

“Cheguei atrasado a um espaço que já conhecia mas que estranhei: as pessoas 
ouviam como que uma história, pareciam crianças a ouvir à volta da fogueira, 
interrogando os locutores com perguntas que faziam tornar as Conversas mais 
verossímeis. Não estavam a ouvir, estavam a conversar, e ali estava a acontecer. 
Algumas minis depois, começo eu por falar, aquilo que já sabia e uma vez mais 
ia dizer. Tentando não me repetir foram surgindo dúvidas e questões, reflexos 
de uma atenção apurada de quem não ouve por obrigação. Ali queria-se ouvir. 
Fazer parte desta iniciativa deu-me o prazer da partilha.”

Paulo Sellmayer
design
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“I arrived late to a space that I knew but that I marveled: people were listening 
as if a story was being told, they looked like children around a fire, asking the 
speakers questions that were making the talks more credible. They weren’t 
listening, they were talking, and there it was happening. A few minis after, 
I started my Conversa, that what I already knew and was about to say again. 
Trying not to repeat myself, doubts and questions were arising, reflexes of 
a sharp attention from whom is not obliged to listen. Their listening was 
wanted. Being part of this initiative gave me the pleasure of sharing.”

“...people were listening 
as if a story was being told, they looked 
like children around a fire...”

paulo.sellmayer@gmail.com 
www.paulosellmayer.net



A Rita nasceu em Castelo Branco e é designer de equipamento. Depois de um 
estágio em Washington, decidiu voltar para Portugal e tornar-se carpinteira.

Rita was born in Castelo Branco and she’s a product designer. After an 
internship in Washington she decided to go back to Portugal and become 
a carpenter.

O projeto d ‘A Carpinteira’ mostrou-nos como uma designer, depois de ter 
trabalhado para empresas de gadgets e móveis de luxo, se voltou para um trabalho 
que recupera as artes manuais, através de um mestre carpinteiro. Faz restyling de 
móveis e aprende a fazer cascos (estruturas de sofás).

The project ‘A Carpinteira’ (the female carpenter) showed us how a designer, 
after working for gadgets and luxury furniture companies, returned to a work 
which recovers the craftsmanship through a carpenter master. She makes 
restyling of old furniture and learns how to build the sofas structure.

“Ter participado nas Conversas obrigou-me a refletir sobre este projeto para 
o poder explicar. Fez com que novas ideias surgissem e acabou por me reforçar 
a confiança na pertinência do que faço. Os comentários que foram suscitados 
prenderam-se com a curiosidade sobre este tipo de ensino, de mestre e aprendiz, 
que estou a adorar.”

“Participating in the conversas made me reflect about my project in order 
to explain it. It made new ideas arise and ended up restoring my trust in the 
pertinence of what I do. The comments that people made were mostly about 
the curiosity of this type of learning, with a master and an apprentice, which 
I love.”

Rita Cortes
design 
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www.acarpinteira.wordpress.com
acarpinteira@gmail.com

“‘A Carpinteira’ 
(the female carpenter)“



O Sebastião é arquiteto paisagista, colabora com ateliers de arquitetura paisagista 
e é cofundador de uma associação de projetos auto propostos. Acredita que a 
paisagem se revela no cruzamento entre áreas e suportes distintos como o 
projeto, o vídeo, a fotografia, etc. na procura de soluções para habitar o território. 

Sebastião is a landscape architect. He works with landscape architecture studios 
and is co-founder of a self-proposed projects association. He believes that 
landscape reveals itself at the crossroads between different areas such as design, 
video, photography, etc. in the pursuit for solutions to inhabit the territory.

O projeto “Paisagem como Oportunidade” surge da investigação da tese de 
mestrado onde se propõe a compreender como pode a realidade contemporânea, as 
suas contingências e potencialidades ser matérias sugestivas de projeto. 
Inversamente como pode também o projeto ser uma resposta às questões e 
dificuldades que o contexto em que vivemos nos obriga. Paisagem como um campo 
de forças ou palimpsesto de sinais. Projeto como meio de criar oportunidades no 
tempo. O caso do Bairro Informal de pescadores da Cova do Vapor na Trafaria. 

The project “Landscape as an Opportunity” arises as a master’s thesis research 
which aims to understand how the contemporary reality, its contingencies and 
potential can be suggestive materials of the project. Conversely how can the 
project be a response to questions and difficulties that the context in which we live 
requires from. Landscape as a force field or palimpsest of signs. Project as a means 
to create opportunities in time. The case of the Informal fishermen settlement of 
Cova do Vapor in Trafaria, Lisboa.

“A participação nas Conversas revelou-se extremamente interessante. O formato 
informal e simples da sua estrutura convida a partilhar ideias e ao diálogo permanente 
entre quem apresenta e quem escuta. Levantam-se questões dos dois lados que 
orientam novas procuras e exigem novas respostas. O que é afinal um lugar? Foi 
uma das perguntas sugeridas. Talvez seja esse espaço onde conhecemos a sua escala 
e os seus limites e a partir do qual se desenham novos mundos que dele se estendem, 
tal como as Conversas constituíram precisamente esse espaço íntimo e 
simultaneamente reformulador de novos horizontes.”

“Participation in Conversas proved to be extremely interesting. The informal and 
simple format of its structure invites to share ideas between who talks and who 
listens. There are questions on both sides that drive new demands and require 
new responses. What is ultimately a place? It was one of the suggested questions. 
Maybe that space where we know its scale and its limits, and from which new 
worlds are designed to extend it, as the Conversas constituted precisely this 
intimate space where we re-defined the boundaries looking for new horizons.”

Sebastião Almeida
arquitetura paisagista landscape design
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www.wix.com/sebastiaofasantos/work
sebastiaofa@gmail.com

“What is 
ultimately 
a place?”



Conversa V
28-03-2012

42



43



Artista plástica e investigadora em Museologia. Elisa Ochôa, sempre fez e estudou 
aquilo que mais queria e lhe vinha na alma - Filosofia, Artes Performativas e Estudos 
Museais. Está, neste momento a colaborar num projeto sobre as exposições no 
Museu Calouste Gulbenkian. O que virá a seguir? O que lhe vier na alma! 

Visual artist and museum researcher, Elisa Ochôa always studied and did what 
she desired the most and what was closest to her heart - philosophy, performing 
arts and museology. She is, at this moment, collaborating in a project at the 
Museum of Calouste Gulbenkian focusing on its exhibitions. What might come 
next for her? What drives her!

A Conversa da Elisa Ochôa concentrou-se no seu trabalho de tese de mestrado, 
uma proposta para a criação de um museu da paisagem da Serra do Risco, na 
Arrábida. Esta consistiu numa apresentação informal sobre os problemas e a tese 
do “MAP” (Museu Arte Paisagem) que foi elaborada segundo premissas curatoriais 
e artísticas. Este diálogo que encheu o espaço das Conversas, tornou-se numa troca 
de questões, dúvidas e curiosidades sobre a implementação da proposta. Elisa quis 
partilhá-la com os seus colegas artistas. 

Elisa’s Conversa focused on her master thesis paper: a proposal for an 
elaboration of a museum of the Landscape of Risco’s Hill, in Arrábida. This 
consisted in an informal presentation about the issues and the thesis for the MAP 
(Museum, Art, Landscape) that was developed under curatorial and artistic 
premises. This dialogue that filled the room, became a space of interchanged 
ideas, questions and curious thoughts about how the proposal was conceived 
and its viability. Elisa was eager to share it with her fellow artists.

“Em relação à minha experiência pessoal nas Conversas foi ... Tenho de pensar...
Foi longa, porque o projeto que lá levei era extenso, mas fui bastante interpelada 
por perguntas, o que me fez sentir que as pessoas estavam agarradas à Conversa, 
tinham interesse. Notei uma grande curiosidade pelo tema nas pessoas. Senti que 
contribuí para o conhecimento do nosso património natural e arqueológico, que 
o pude transmitir a pessoas igualmente criativas e interessadas quanto me foi 
permitido ser. Senti, no entanto, algum ceticismo em relação à execução do 
projeto.”

“I had a long presentation about my Museum of Landscape project which 
allowed people to raise questions about Risco, its geographical, geological and 
archaeological aspects. I felt people were caught by the subject giving me an 
impression of general curiosity. I felt I contributed for our natural and cultural 
heritage and that I could share it with creative people. Nevertheless, some of 
the audience was skeptic and puzzled by the execution of the project.”

Elisa Ochôa
museologia e arte  museum studies and visual arts
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elisaocho@gmail.com
www.elisaochoa.me

“I felt 
I contributed 
for our natural 
and cultural 
heritage...”



Joana Durães estudou Design de Comunicação na Faculdade de Belas-Artes 
de Lisboa. Vive e trabalha em Lisboa, um local de inspiração para o trabalho 
que tem vindo a desenvolver.

Joana Durães studied Communication Design at the Fine Arts University 
in Lisbon. Lives and works in Lisbon, the place that inspires the work she has 
been developing.

A Joana apresentou-nos uma pequena pesquisa de espaços de comércio 
tradicional em Lisboa e arredores com cerca de 50 anos de existência. Uma rubrica 
mensal da revista Magnética Magazine da qual fez parte nos últimos dois anos.

Joana presented a small research on traditional trade in Lisbon and 
surroundings, encompassing stores that have been in the business for more 
than 50 years. This work was a monthly feature article on the Magnética 
Magazine where she worked in the last two years.

“A Conversa no Talho foi para mim uma possibilidade de partilhar um trabalho 
que desenvolvi em equipa e que lida com as próprias vivências dos comerciantes 
- lugares e fragmentos de vida que pedem para ser contados. A Conversa permitiu 
apresentar algumas alternativas oferecidas pelo pequeno comércio, e reforçar a 
ideia de que estas Casas merecem ser visitadas.”

“The Conversa at Talho was an opportunity to share a project which I 
developed with a team,related with the traders’ personal experiences and the 
life-choices they made - these life-episodes and places demand to be told. At the 
talk I shared different examples of this traditional-trade, and pointed out that 
these Places deserve our visit.”

Joana Durães
design 
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www.joanaduraes.com
www.joanaduraes.tumblr.com
joanaduraes@gmail.com

“These 
life-episodes 
and 
places 
demand 
to be told.”



Tiago Andrade formou-se na Glasgow School of Art em Fine Art: Sculpture + 
Environmental Art em 2008. Entre Glasgow, Londres, Lisboa e São Paulo, desde 
2006 tem desenvolvido diversos projetos artísticos enquanto fotógrafo, artista, 
designer, produtor de música e DJ. Atualmente vive em Luanda onde trabalha 
como diretor de arte para a Defendideias.

Tiago Andrade is a graduated from the Glasgow School of Art in Fine Art: 
Sculpture + Environmental Art in 2008. Between Glasgow, London, Lisbon 
and São Paulo he has been developing several projects, multitasking in 
different cultural areas such as visual arts, editorial design, photography, 
music production, composition and DJing. Currently he is living and working 
in Luanda as an art director for Defendideias.

Sob o pseudónimo James Fénix, Tiago iniciou em 2009 o projeto MYLOSTFENIX 
como uma plataforma blogue onde tem colocado referências, textos, ideias, 
poemas, fotografias e material bibliográfico ligados à ideia de viagem interior, 
espiritualidade e autoconhecimento. ‘Procura-se: fénix disfarçada de papagaio’ 
foi um anúncio de rua impresso em riso que deu origem e início a esta viagem. 
Transfiguração - uma completa mudança de forma ou aparência para um estado 
nobre ou espiritual mais elevado - resume em uma palavra a essência do material 
publicado, tendo como princípio constituir registo de uma viagem. 

Under the pseudonym James Fenix, Tiago started the project/blog 
MYLOSTFENIX in 2009 with a riso printed missing and ‘missing: fenix 
disguised as a parrot’. References, ideas, music, photos and bibliographic 
material associated to the idea of spirituality, inner journey and self-
knowledge have been posted online in the blog ever since. Transfiguration and 
sublimation - a complete change of form or appearance into a more beautiful 
or spiritual state - resume in two words the essence of the blog, based on the 
principle of a trip registration form.

“A experiência da minha Conversa foi realmente muito positiva na medida em 
que pode ser feita uma relação e elucidação entre os diversos post publicados no 
blog, explicando a motivação e as ideias associadas como um todo. Ajudou a 
trazer uma ideia congruente sobre o trabalho desenvolvido. Duas perguntas que 
me fizeram: 1. se já tinha pensado em terminar o blogue 2. se sentia que estava a 
expor publicamente conteúdo pessoal. Num todo, o feedback da Conversa gerou 
grande recetividade e interesse por parte das pessoas, tendo reforçado a ideia de 
partilha e a importância de compreender e apreender a forma e estrutura de uma 
ideia em detrimento do seu conteúdo.”

Tiago Andrade
artes visuais e música  visual arts and music
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“I felt the experience of the Conversa was very enriching in the sense that it 
enabled a more complete understanding and acknowledgment of the project, 
by explaining the motivation and associated ideas as whole. I was asked two 
questions: 1. if I ever thought of ending the blog; 2. if I felt I was publishing 
personal content. Overall, the result of the conversation resulted a great 
interest and receptivity which came to reinforce the idea of sharing and 
strengthen the importance of understanding the form/structure of an idea 
in detriment of its content.”

mylostfenix.blogspot.com
www.baremagicfeet.com

soundcloud.com/mylostfenix
mylostfenix@gmail.com

“...a complete change 
of form or appearance 

into a more beautiful 
or spiritual state.”



Conversa VI
04-04-2012
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É curador independente de vários projetos como o Carpe Diem Arte Pesquisa 
e a Associação Abraço. Nos EUA trabalhou com a Creative Time, Wave Hill, Roy 
Lichtenstein Foundation. Em Portugal desenvolveu e coordenou vários projetos 
como o Anteciparte, nas edições de 2005, 2006, 2007 e 2008; Smallbox28 no 
Hospital Júlio de Matos; As Sete Maravilhas EDP; Junho das Artes em Óbidos. 
É Mestre em História de Arte e Estudos Museológicos pela City University of 
New York, Nova Iorque, EUA.

Independent curator of projects such as Carpe Diem Arte e Pesquisa, 
Associação Abraço, and Projeto Correspondência. In the United States of 
America, after the conclusion of the MA in History of Art, worked for Creative 
Time, Wave Hill, The Roy Lichstenstein Foundation. In Portugal developed and 
coordinated projects Anteciparte, in the editions of 2005, 2006, 2007 e 2008; 
Smallbox28 at Hospital Júlio de Matos; As Sete Maravilhas EDP; Junho das 
Artes in Óbidos.

O Carpe Diem Arte e Pesquisa é um projeto de residências artísticas no âmbito 
das artes plásticas sediado no Palácio Marquês de Pombal em Lisboa. Os artistas 
desenvolvem projetos a partir do palácio e a partir dos diálogos com o curador e 
a sua equipa. Paralelamente, o projeto desenvolveu a sua sustentabilidade através 
do projeto Múltiplos e o projeto de itinerâncias das exposições realizadas.

Carpe Diem Arte e Pesquisa is a fine arts residency project based in the Palácio 
Pombal in Lisbon, Portugal. Artists are invited to develop work from the 
dialogues with the XVII century palace and the curatorial team. At the same 
time the project has developed a sustainable drive with the Multiples created 
from the artists’ projects and the itinerant exhibitions.

“Foi um exercício de seleção perante as múltiplas imagens para escolher. Escolhi 
aquelas que apresentam a essência do projeto e que permitiram à audiência 
perceber da melhor maneira o desafio que é para os artistas conceber uma obra 
para um edifício do séc. XVIII. As questões ou a dinâmica das questões foi mais 
no sentido de perceber como se iniciou o projeto e como se dá continuidade a uma 
estrutura com estas particularidades”

“It was hard to choose from so many interesting images for the presentation. 
I chose images that represent the curatorial essence and allowed the audience 
to understand in the best way the process of creating a new body of work for 
an XVIII century palace. The questions posed took more the direction of the 
origins of the project and its continuation versus sustainability.”

Lourenço Egreja
curadoria curatorial practice
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“It was hard to 
choose from so many 
interesting images...”
lourenco.egreja@carpediemartepesquisa.com
carpediemartepesquisa.com
facebook: Carpe Diem Arte e Pesquisa, Espaço Múltiplo



A Catarina L. vem das Ciências Humanas, andou a brincar ao vídeo no ARCO, 
esteve na Guiné-Bissau a trabalhar, passou por Berlim, cidade a que voltará agora. 
A Catarina V. veio da Faculdade de Belas Artes e de uma grande confusão artística, 
de uma mãe socióloga e de um pai economista. Encontraram-se no ISCTE. Um 
feliz casamento, sem dúvida! 

Catarina L. comes from the field of Humanities, she played around with video 
at ARCO, she has been in Guinea-Bissau where she worked for a year. She has 
also been in Berlin, where she’ll be returning to soon. Catarina V. comes from 
the Faculty of Fine Arts and from a big artistic confusion, from a family in 
which the mother is a sociologist and the father an economist. They met at 
ISCTE. A happy marriage, no doubt.

O filme que apresentado resulta de uma investigação sobre as memórias do 
bairro da Mouraria na cidade de Lisboa, tendo o seu foco no Grupo Desportivo da 
Mouraria. Partindo da ideia de micro-história de Ginzburg (1989) propuseram-se 
a analisar os rituais e atividades promovidos na Mouraria, pelo grupo desportivo, 
através das memórias das pessoas que os desempenham e suportam. Pressupondo 
que as fotografias têm uma contribuição inigualável na manutenção das nossas 
memórias, procuraram que estas as guiassem na recolha da história de vida de 
cada um dos entrevistados, através da técnica de photo-elicitation. As histórias 
e fotografias recolhidas cruzam-se entre si, compondo a história da Mouraria, 
da sua marcha e dos seus fadistas.

Their short film is the result of a research about the memories of a group of 
residents of Mouraria, a neighborhood in the centre of Lisbon. The research was 
conducted with members of the “Grupo Desportivo da Mouraria”. Based on 
Ginzburg’s concept of “microhistory”, they analyzed the rituals and activities 
promoted by the association, following the memories of the people who 
realized them and supported them. Assuming that images make a unique 
contribution to the maintenance of our memories, they chose to let themselves 
to be guided by photographs during the collection of the life histories and of all 
of the interviewees, by way of photo-elicitation. The resident’s stories and their 
photographs intermingle with each other, creating together the history of 
Mouraria, its marches and its fado singers.

Catarina Laranjeiro e
Catarina Vasconcelos
culturas visuais  visual culture
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“Acho que estávamos um bocado nervosas. Dissemos: ‘Nós somos as Catarinas 
e fizemos um filme sobre a Mouraria e aqui está!’. E depois o filme começou e foi 
a primeira vez que o mostrámos a ‘estranhos’. Foi incrível sentir a proximidade 
que o público das Conversas estabeleceu com o ‘Eu Sou Da Mouraria’, mas o mais 
interessante foram as questões levantadas: acerca do processo, das pessoas que 
conhecemos e acerca da ética deste tipo de projetos. Não foi apenas o partilhar 
este projeto com um público curioso: foi a possibilidade de ver um filme (que já 
tínhamos visto as duas 20 000 vezes) de pontos de vista totalmente diferentes, 
através de pessoas com um background e sensibilidade totalmente diferentes 
dos nossos.”

“I guess we were a bit nervous: we said ‘We are the Catarinas and we made 
a film about Mouraria and here it is!’. And then the film started. It was the first 
time we showed it to ‘outsiders’. It was amazing to feel the engagement of 
Conversas audience with ‘Eu Sou Da Mouraria’, but, the most interesting were 
the questions raised: about the process, about the people we met, and about the 
ethics of this sort of projects. It was not only beautiful to be able to share our 
project with this curious audience: it was quite outstanding to see a film (that 
we had already seen 20 000 times!) in a totally different point of view, with 
people from different backgrounds and sensibilities.”

catavasconcelos@gmail.com
catarina.laranjeiro@gmail.com

www.portalseer.ufba.br/index.php/
cadernosaa/article/view/5562/html_3

“We are the 
Catarinas and we 
made a film about 

Mouraria...”



O João Catarino nasceu em Lisboa, em 1965. Frequentou a Escola António Arroio 
e fez a licenciatura em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes de 
Lisboa. É professor de Desenho e Design no ARCO e de Ilustração nos cursos 
do CIEAM da FBAUL. Tem publicado ilustrações em diversos jornais, revistas 
e canais de televisão.

João Catarino was born in 1965 in Lisbon, and studied at the António Arroio 
high school and Communication Design at the Fine Arts University in Lisbon. 
He teaches Drawing and Design at ARCO and Illustration at the CIEAM 
courses at the Fine Arts University in Lisbon. He has been publishing 
illustrations in several magazines, newspapers and television stations. 

O João Catarino contou a experiência de uma viagem de norte a sul da costa 
portuguesa numa carrinha “pão de forma” com o seu amigo escritor Pedro Adão 
e Silva e um cão. A viagem foi documentada através de desenhos e textos que 
foram publicados na revista Única do jornal Expresso no Verão de 2011.

João Catarino shared the experience of a trip from the north to the south of 
the Portuguese coast in a camper van with his friend and writer Pedro Adão e 
Silva and a dog. The journey was documented with drawings and texts and it 
was published at the Única magazine of the Portuguese newspaper Expresso 
in the 2011 Summer. 

“O que me surpreendeu foi sobretudo a possibilidade das pessoas/intervenientes 
apresentarem projetos e situações de uma maneira muito espontânea permitindo 
uma discussão muito oportuna sobre os conteúdos apresentados. Fiquei 
particularmente tocado com o vídeo sobre a Mouraria e a forma autêntica 
como mostra uma realidade social de Lisboa.”

“I was mostly surprised with the possibility that the people/interveners had 
to present projects and situations in a very spontaneous way allowing a very 
timely discussion on the presented contents. I was particularly moved with 
the video about Mouraria and with the authentic way it shows a social reality 
in Lisbon.”

João Catarino
ilustração illustration
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“a trip...in a 
camper van...
with his friend 

and writer...
and a dog.”

desenhosdodia.blogspot.pt
joaocata@gmail.com



Conversa VII
11-04-2012

58



59



A Carolina Celas é uma menina portuguesa cuja personalidade está intrínseca 
nos traços finos de pequenos personagens e mundos que ultrapassam os limites 
da ficção que levam as pessoas a sonhar.

Carolina is Portuguese girl whose personality is intrinsic in the thin lines of 
small characters and worlds that go beyond the limits of fiction that make 
people dream. 

O trabalho mostrado pela Carolina é resultado da sua última exposição “Can 
I keep him?” em Barcelona. Prendou-nos o olhar com pequenos personagens 
espalhados em diferentes imaginários e inspirados em expressões tipicamente 
portuguesas que nos fazem sorrir. 

The work shown by Carolina is the result of her last show “Can I keep him?” 
that took place in Barcelona. She hooked us with tiny characters spread in 
several imaginary worlds and inspired in very typical expressions that make 
us smile. 

“As Conversas? Revelaram-se uma surpresa. É ótimo poder falar para um grupo 
de ‘amigos’. Retirei a boa experiência de que falar do nosso trabalho não é um 
bicho-de-sete-cabeças e que cada um de nós só tem a ganhar sentindo o carinho 
de quem acredita no nosso trabalho. Quem fala disto fala da crítica e das questões 
colocadas que nos ajudam a crescer e a apresentar o melhor que sabemos fazer. 
Posso dizer que foi uma grande ‘lição’.”

“Conversas? They revealed themselves as a surprise. It is great to be able to talk 
to a group of ‘friends’. I had a good experience and realized that talking about 
our work is not rocket science, and that each one of us only has advantages on 
feeling the care from those who believe in our work. There are also advantages 
on the critique and the questions that were made that help us to grow and to 
present in a better way what we do the best. I can say that it was a big ‘lesson’.”

Carolina Celas
ilustração illustration

!8
-A

60



 Conversas I-X

carolirolina@gmail.com
www.carolinacelas.com

“...small characters 
and worlds...that make 
people dream.“



O Niko é um empresário Australiano com 26 anos que vive em Portugal desde 
2009. Desde que se mudou para Lisboa criou duas empresas e organizou vários 
eventos que apoiaram a inovação e o empreendedorismo.

Niko is a 26 year old Australian entrepreneur living in Portugal since 2009. 
Since moving to Lisbon he has created two companies and organized events 
supporting innovation and entrepreneurs. 

A Conversa do Niko foi sobre a história da sua vida e como acabou por vir para 
Portugal, e sobre os seus atuais e diversos projetos.

Niko’s Conversa was about his life journey, how he ended up in Portugal 
and what his different projects are about at the moment. 

“Eu acho que a audiência gostou da história da minha vida na minha Conversa 
e reagiram bem à minha história de amor e a outras ideias que partilhei.”

“I think the audience liked the story arc in my Conversa and they responded 
well to the love story and other ideas that I shared.”

Niko Roberts
informática  information technology
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niko@tasboa.com
www.nikoroberts.com

“...they 
responded 
well to 
the love 
story and 
other ideas...”



O Loïc quando viaja transforma-se num misto de embaixador ambulante, 
através das histórias que conta de Portugal e dos portugueses, e do “maluco” que 
viaja à boleia ou conduz tudo o que é transporte público. Mete-se com todas as 
pessoas porque não resiste em roubar um sorriso ou uma gargalhada com as suas 
aventuras.

When Loïc travels he transforms himself into a kind of a walking ambassador. 
Through stories he tells about Portugal and Portuguese people, and of the 
“crazy guy” who hitchhikes or drives any kind of public transport. He talks 
with everyone because he can’t resist stealing a smile or a laugh telling his 
adventures.

Loïc Pedras conversou sobre o seu projeto “A Volta ao Mundo em 80 anos” que 
tem como objetivo servir de plataforma de comunicação para as suas viagens nas 
vertentes da escrita, fotografia e vídeo. A Conversa centrou-se sobre a questão: 
Porquê viajar? Sendo respondida em cada uma das suas dimensões e sempre 
com recurso a histórias que aconteceram e que, por isso, servem de exemplo. 
Em suma, viajar porque é literalmente espetacular, é mais fácil e mais barato do 
que pensas, porque podes aprender a viajar, porque não estás sozinho (há muitas 
pessoas a fazê-lo), porque as piores situações da viagem são as melhores histórias 
quando voltares e, sobretudo, porque vale mesmo a pena.

Loïc Pedras talked about his project “Around the World in 80 years”. The goal 
of this project is to be a communication platform for his trips in the fields of 
writing, photography and video. The focus of his Conversa was the question: 
Why travel? It was answered in each of its dimensions always using stories as 
an example. Basically, we should travel because it is amazing, a lot easier and 
cheaper than people think, because you won’t be alone (many people do too), 
because the worst situations of each trip are the best stories to tell when you 
come back, and mostly, because it really is worth it.

“O formato das Conversas potencia, isso mesmo, a conversa, no que tem de 
melhor, isto é, a proximidade e a informalidade. É propiciado um ambiente 
acolhedor para debate, perguntas e respostas e uma passagem de mensagem 
muito direta, e que continua no intervalo numa perspetiva de futuro e 
colaboração.”

“The format in Conversas potentiates precisely a conversation, what´s best in 
it: the proximity and informality. It is provided a cozy ambience for discussion, 
questions and answers and a very direct communication, which goes on during 
the break in the perspective of future and collaboration.”

Loïc Pedras
viagens travelling
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www.facebook.com/loicpedras

“...the ‘crazy guy’ who 
hitchhikes or drives any kind 
of public transport...”
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Guillaume Vieira diplomou-se em Escultura na Faculdade de Belas Artes 
de Lisboa. Trabalha desde 2009 enquanto artista baseado em fotografia. 
Vive e trabalha entre Paris e Lisboa.

Guillaume Vieira graduated in Sculpture at the Faculty of Fine Arts in Lisbon 
and is working since 2009 as a photography based artist. Lives and works 
between Paris and Lisbon. 

Começou a Conversa apresentando o seu mais recente projeto em curso (Taking 
Risks). Guillaume explorou cronologicamente os projetos de maior relevância 
que tem desenvolvido desde a faculdade, apresentando Escultura e Instalação, 
passando pela fase de inflexão na direção da fotografia, dialogando com o público 
sobre a reconfiguração e significado da sua produção artística.

Using his most recent project as a starting point (Taking Risks), Guillaume 
explored a chronological line in his most relevant projects since faculty by 
presenting sculpture and installation in the direction of his inclination towards 
photography, elaborating a dialogue with the public concerning 
the reconfiguration that he makes about his artistic work.

“A conversa nas Conversas é uma ferramenta informal que serve não só para que 
os convidados tenham oportunidade de mostrar a sua atitude profissional num 
círculo de amigos, mas também ajudar a compreender o que significa apresentar 
o trabalho pessoal ao público. Forma o carácter e o interlocutor é obrigado a 
interagir com as diferentes interpretações e/ou contextos desarticulados com 
o pensamento do autor.”

“The dialogues in Conversas are an informal tool that are not only useful for 
creating an opportunity to the public to get familiar with the professional 
practice in a circuit of friends, but also helps the speakers to understand what 
it means to present their work. It develops the character of the talker while 
he has to interact with different interpretations or other contexts that are 
disarticulated with the ideas of the author.”

Guillaume Vieira
fotografia photography
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guillaume.vieira@gmail.com
www.guillaumevieira.com

“...helps the speakers to 
understand what it means 

to present their work.”



Isabel Lucena é designer gráfica com estúdio sediado em Lisboa. Em 2008 
completou o Mestrado em Comunicação e Design Gráfico do Sandberg Institute, 
o programa de Mestrados da Academia Rietveld em Amsterdão. Desde 2010 que 
trabalha em Lisboa onde desenvolve projetos principalmente na área de criação 
de novos conceitos e identidades visuais.

Isabel Lucena is a graphic designer living and working in Lisbon. In 2008 
she completed the Master Course in Communication and Design from the 
Sandberg Institute, the Masters Program of the Rietveld Academy, in 
Amsterdam. In 2010 she moved back to Lisbon where she develops projects 
mainly related with new visual concepts and identities. 

A Isabel apresentou seis projetos do seu portfólio, a maioria dos quais 
desenvolvidos durante os quatro anos que viveu em Amsterdão, na Holanda. 
Também a maioria dos seus projetos gráficos abordam questões relacionadas 
com ideologias políticas, sociedade e simbologia.

Isabel presents six projects of her graphic design portfolio. The majority 
of which she developed during the four years she lived in Amsterdam, The 
Netherlands. When developing the projects presented she had in mind 
questions related with political ideologies, society and symbology.

“Nas Conversas, antes de mostrar os projetos gráficos, mostrei em texto questões 
que tinha na cabeça ao desenvolver cada projeto. Em vez de as apresentar como 
questões apresentei como afirmações, como eram temas pesados acho que a 
audiência pode não ter gostado muito. Já ao mostrar o trabalho gráfico tive uma 
boa reação. No último projeto houve um bocado de conversa. Quando acabou 
achei que tinha corrido bem e quando cheguei a casa achei que tinha corrido 
mal… não sei, mas foi bom ter ido.” 

“At Conversas, before presenting the graphic design results, I brought up 
questions I had in mind when developing the design for each project. Instead of 
presenting these questions as such I presented them as statements, I’m not sure 
the audience liked it. The reaction to the graphic work was pretty good. The last 
project was the one that made the debate happen. When it was over I thought 
it went well, by the time I got home I thought it didn’t... I don’t know, but it was 
good to participate.”

Isabel Lucena
design gráfico  graphic design
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isabellucena@gmail.com
www.isabellucena.com

“she had in mind questions 
related with political ideologies, 
society and symbology.”



O João Valente licenciou-se em Design de Equipamento na Faculdade de Belas 
Artes de Lisboa. Desde 2010 vive numa pequena cidade no meio da Holanda, 
chamada Eindhoven. Foi para lá para estudar aquilo a que chamam “Design 
de Contexto” na Design Academy.

João Valente graduated in Product Design in the Fine Arts University. Since 
2010 he is living in a small city in the middle of The Netherlands. He decided 
to move to Eindhoven to study Contextual Design at the Design Academy.

O João apresentou o trabalho que está a desenvolver para a sua tese de mestrado. 
A questão - Pode um objeto produzir outro objeto? - foi o ponto de partida de 
uma pesquisa sobre a relação que os objetos têm com eles próprios. Apropriou 
o conceito de “fábrica do futuro” do Vilém Flusser para desenhar processos onde 
as marcas do momento de transformação são reveladas no objeto final.

João presented a work in progress about his master thesis. The research 
question - Can an object produce another object ? was the starting point 
to work around the relationship that objects have with themselves. He 
appropriated the idea of  Vilém Flusser “factory of the future” as a reason for 
a design process where the traces of the moment of transformation are shown 
in the final object.

“O que mais gostei das Conversas foi o facto de serem mesmo uma conversa. 
Acho que o carácter informal que a Mafalda e a Constança deram a este formato 
de ‘palestras’ é muito positivo. Quanto à minha conversa o que mais gostei foi 
o exercício de tentar explicar o meu trabalho a um público que não está de todo 
por dentro do que eu ando a pensar. Ao rever a minha apresentação acho que não 
fui muito bem sucedido, porque apresentei um trabalho que ainda não está 
concluído, e por isso não me consegui distanciar o suficiente para o apresentar 
de uma forma clara e consistente.”

“The beauty of Conversas is in being a real conversation and I think that the 
informality that Mafalda and Constança gave to this kind of ‘lectures’ is the 
strength of Conversas. The challenge in my presentation was to try to explain 
a work in progress to an audience who didn’t know my work as a designer. 
Looking back to my presentation I think that I didn’t succeed, because I was 
not able to step out of my work, in order to explain it on a clear way.”

João Valente
design de produto product design
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joaoavalente.tumblr.com
joaoabreuvalente@gmail.com

“Can an object 
produce another 

object?”
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A Constança estudou Escultura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa mas lá para 
o fim do curso decidiu largar o solitário trabalho com ferro e soldaduras e começar 
a trabalhar com pessoas. 

Constança studied Sculpture at the Fine Arts University in Lisbon and by the 
end of her course she realized that she should drop the lonely iron and welding 
work and start working with people.

O projeto Casa/Arquivo é resultado de uma residência artística no Centro de Dia 
da Sé em Alfama. Nele foram colocadas questões sobre a velhice, o modo como 
a valorizamos, e a sua curiosa ligação à infância.

Casa/Arquivo (House/Archive) is a project made in the context of an artistic 
residency at a Day Care Centre in Alfama, Lisbon. Several questions on the 
subject of aging were considered, the value that is given to it and its curious 
connection with childhood. 

“Esta Conversa foi incrível. Senti que muitas pessoas ficaram comovidas com 
o projeto e sobretudo com as histórias contadas sobre a velhice. Percebi ainda 
que faz muito sentido dar continuidade a este projeto através de uma publicação. 
Tive também uma proposta maravilhosa do outro Conversador: o talentoso 
músico Ricardo Meneses que vai fazer os soundtracks dos vídeos deste projeto.”

“This Conversa was amazing. I felt that many of the people were moved with 
the project and especially with the stories told about aging. I also realized that 
it makes sense to continue this project through a publication. The other 
Conversador: the talented musician Ricardo Meneses made me a wonderful 
proposal too: to make the soundtrack for the videos that were shown about 
the project.”

Constança Saraiva
arte e comunidades  art and communities
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constancasaraiva@gmail.com
www.constancasaraiva.com

“...she realized 
that she should 
drop... welding 
work and start 
working with 
people.”



Paula Ribeiro
sopas soups

Adiado.
Postponed.
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Chega uma altura em que sentimos que batemos numa parede. Uma altura 
em que sentimos que precisamos de nos rodear de quem sabe mais para evoluir. 
E assim é. O projeto musical estava nessa parede, e decidiu-se a ir estudar 
composição musical. Atualmente a terminar o curso na Restart, o mundo 
da criação musical, seja em estúdio, a nível pessoal, para imagem ou artes 
performativas, é o meio onde se movimenta.

There comes a time when one feels one has hit a wall. That one needs to 
surround oneself with others who know more to evolve. So it is. The musical 
project was at that wall, and so he decided to go and study musical composition. 
Presently finishing the course at Restart, the world of musical composition, 
whether in studio, on a personal level, to image or performance arts, is the 
world he moves in. 

Na sua Conversa, Ricardo apresentou o seu trabalho enquanto músico, o percurso 
enquanto DJ e os trabalhos na área do som para imagem, na qual trabalha atualmente. 
Falou do percurso pela Restart, escola onde acaba agora o curso de Criação e 
Composição Musical, e as influências que o levaram a tirar este curso e a seguir 
este caminho. Apresentou trabalhos em ambas as áreas, trabalhos estes que foram 
bem recebidos por quem escutava.

At his Conversa, Ricardo presented his work as a musician, his path as a DJ, 
and the works developed in the area of sound for image, area in which he 
currently works. He mentioned his path through Restart, school where he is 
now graduating from Musical Creation and Composition, and the influences 
that led him down this road. He presented works in both areas, these being well 
received by the listeners.

“Gostei muito. Confesso que estava bastante nervoso com a reação que iam ter, 
especialmente depois da profundidade e introspeção do trabalho apresentado 
anteriormente! Mas revelou-se uma experiência ainda melhor do que qualquer 
previsão, pois não só acabei por arranjar uma ótima parceria com o dito trabalho 
anterior, como o interesse suscitado no público ultrapassou em muito a capacidade 
de absorção de elogios do meu corpo! Fizeram-me perguntas quanto aos métodos, 
perguntaram-me com quem tinha trabalhado, e de que forma estava a pensar 
expandir o trabalho. Foi ótimo, repito. Lá lancei o desafio ‘Qual seria a banda 
sonora daquela Conversa?’. Bom, a banda sonora agora seria muito mais alegre 
e corrida.”

Ricardo Meneses
música music
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“I really liked it! I have to confess, I was pretty nervous with the reaction they 
might have, especially after the depth and introspective previous presentation! 
But it turned out an even better experience then I could predict, for not only 
I ended up with a partnership with that previous presentation, the interest 
aroused in the audience far surpassed my body’s ability to absorb compliments! 
I was asked about my methods, who I worked with, and in what way was I 
thinking in expanding my work. It was great, I repeat. I started a challenge 
there ‘what would be the soundtrack for that Conversa?’ Well, that soundtrack 
is now certainly much brighter and merry.”

menesesxedge@gmail.com
Soundcloud.com/le-chien-superr 
www.facebook.com/pages/Le-Chien-Superr/105615406572
pressao-acustica.blogspot.pt/ 

“...one needs to 
surround oneself 
with others who 
know more to 
evolve.”
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Paulo Raposo
arte sonora  sound art

Adiado.
Postponed.

84



 Conversas I-X



1984 / 18h15 / Lisboa
Entre um copo de café e outro, deambula pela cidade onde descobre a matéria 
para o seu mais recente projeto plástico. 

1984 / 18h15 / Lisbon
Between one and another cup of coffee, she walks through the city where 
she finds out the source for her latest artistic project. 
 

Na sequência de outros trabalhos plásticos produzidos com lixo, surge este 
projeto que pretende representar as cidades, através das suas malhas geográficas 
com o lixo que estas produzem. Explorando questões como a gentrificação, 
sustentabilidade, organização e funcionamento do território.

As a result of another artistic work made with garbage, this project appears
 in order to represent the cities through their geographical meshes with the 
garbage produced. Exploring issues such as gentrification, sustainability, 
organization and operating territory.

“O objetivo com que parti para estes 30 minutos de fama foram largamente 
alcançados, dado que as pessoas contribuíram para um pensamento e dinâmica 
interessantes para o desenvolvimento de um projeto-embrião, ainda sem nome. 
Sendo estes os pressupostos da minha intervenção. O apelo a uma reflexão crítica 
e novas ideias para o desenvolvimento do projeto.”

“My goal for these 30 minutes of fame was largely achieved. The audience, 
contributed to an interesting thought and dynamic for the development of this 
no name embryo project. The goals of my intervention were: calling all for 
a critical reflection and new ideas for the project development.”

Lília de Carvalho
artes visuais visual arts
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hello@liliadecarvalho.com
www.liliadecarvalho.com

“The audience, contributed 
to the development of this 
no name embryo project.”



Estudou Matemática Aplicada à Economia e à Gestão e atualmente encontra-se 
a terminar o mestrado em Econometria Aplicada e Previsão. Os livros surgem 
já na fase adulta da sua vida, primeiro por auto-imposição, e mais tarde como 
forma de preencher as quase três horas diárias passadas em transportes públicos. 

He studied Mathematics Applied to Economics and Management and is 
currently finishing a Masters in Applied Econometrics and Forecasting. The 
books appear while he was already an adult, first by self-imposition, and later 
as a way to fill the nearly three hours spent daily in public transports. 

Foi uma Conversa sobre vivências pessoais, em que os livros serviram ora como 
ponto de partida, ora como ponto de chegada, aos vários temas abordados: amor, 
perda/reencontro e sonho.

It was a Conversa about personal experiences where books were used as a 
starting point and an end point for the several addressed themes: love, lost/
reunion and dream.

“A surpresa do convite, a ansiedade da espera, o prazer da Conversa. Tendo tido 
o privilégio de assistir às anteriores Conversas, tinha o conforto de já conhecer 
a cadência das mesmas. Por outro lado, a especificidade dos temas escolhidos, 
deixava-me apreensivo quanto à melhor forma de os abordar. No final, a alegria, 
como resultado da generosidade com que os demais participantes (abraçaram)
os temas assinalados.”

“The surprising invitation, the anxiety of the waiting, the pleasure of the 
Conversa. Having the privilege of going to the previous Conversas, I had the 
comfort of knowing their cadence. On the other hand, the specificity of the 
themes made me apprehensive about the best way to address them. In the 
end, the joy, as result of the generosity that in which the other participants 
(embraced) the marked themes.” 

Jorge Veloso
livros e coisas books and stuff
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 “The books 
appear as a 

way to fill the 
nearly three 
hours spent 

daily in public 
transports.” 

eu.jorgeveloso@gmail.com



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.
Conversas é um projecto 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.
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Editores
Editing

Constança Saraiva
Mafalda Fernandes 

Design gráfico
Graphic design

 Isabel Lucena

Textos por
Texts 

Alex Klobouk, Mafalda Fernandes, Rui Silveira, 
Almer Dumont, Mariana Veloso, Tiago Almeida, 
Miguel Mendes, Liliana Escalhão, Tiago R. Andrade, 
Paulo Sellmayer, Rita Cortes, Sebastião Almeida, 
Elisa Ochôa, Joana Durães, Tiago Andrade, 
Lourenço Egreja, Catarina Laranjeiro e 
Catarina Vasconcelos, João Catarino, Carolina Celas, 
Niko Roberts, Loïc Pedras, Guillaume Vieira, Isabel Lucena, 
João Valente, Constança Saraiva, Ricardo Meneses, 
Lília de Carvalho e Jorge Veloso

Revisão dos textos em inglês
English copy-editing

Lourenço Egreja

Revisão dos textos em português
Portuguese copy-editing

Constança Saraiva 
Mafalda Fernandes

Fotografias
Photographs 

Constança Saraiva
Mafalda Fernandes 
Maria Negrão

Tiragem
Print run 

50 exemplares

Contactos
Contacts

constancasaraiva@gmail.com
mafaldalsfernandes@gmail.com
conversasconversas.wordpress.com

Talho
Rua São João da Praça 17
1100-517 Lisboa

Rosa
Rua da Rosa 237
1200-385 Lisboa



COLETIVO PARÁGRAFO 
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 
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 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.

TALHO OPEN STUDIO
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 3 
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 

As Conversas 
têm o apoio de 

Conversas have
 the support of
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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.

SUBVERT - CREATIVE 
CONSULTING
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 organizations 
build and communicate 
their ideas or projects, 
innovate and grow.

AMIGOS E SABORES
Amigos e Sabores é um 
projeto que tem como 
objetivo a partilha de um 
dos maiores prazeres na 
vida da Liliana Escalhão: 
a relação perfeita entre 
o ato de cozinhar e fazê-lo 
para os amigos. Aqui fica 
um agradecimento 
especial à Liliana e à 
Teresa por terem trazido 
um bocadinho dos Amigos 
e Sabores para as 
Conversas.

Amigos e Sabores 
means in Portuguese 
language “Friends 
and Flavours” and is 
a project that aims 
to share one of the 
greatest pleasures of 
Liliana Escalhão’s life: 
the perfect relationship 
between the act of 
cooking and of doing 
it for friends. Additional 
thanks to Liliana and 
Teresa for bringing 
a part of Amigos e 
Sabores to Conversas.

JUNTA DE 
FREGUESIA DA SÉ
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.

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 them 
for their collaboration in 
Conversas through the 
loan of their projector.

RESTAURANTE PORTA
DE ALFAMA
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. 
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